
لشريفة: كتاب  ا ئل  لشما   ا
وطي: املؤلف  لسي ا بكر  بن أيب  لرمحن  عبد ا لدين  ا م جالل   اإلما

  باب كان وهي الشمائل الشريفة

قال الراغب كلمة كان هي عبارة عما مضى من الزمان ويف كثري من وصف اهللا تنبئ عن معىن األزلية حنو وكان اهللا 
  بكل شئ عليما

قا بوصف له هو موجود فيه فينبه على أن ذلك الوصف الزم له قليل وما استعمل منه يف جنس الشيء متعل
  االنفكاك عنه حنو وكان اإلنسن كفورا

وإذا استعمل يف املاضي جاز أن يكون املستعمل فيه بقي على حاله وأن يكون تغري حنو فالن كان كذا مث صار كذا 
ان زيد هنا وقال القرطيب زعم بعضهم أن كان وال فرق بني مقدم ذلك الزمن وقرب العهد به حنو كان آدم كذا وك

وعلى آله وسلم لدوام الكثرة والشأن فيه العرف وإال فأصلها } صلى اهللا عليه وسلم{إذا أطلقت عن رسول اهللا 
أن تصدق على من فعل الشيء ولو مرة وهي الشمائل الشريفة مجع مشئل بالكسر وهو الطبع واملراد صورته 

فسه وأوصافها ومعانيها اخلاصة هبا ووجه إيراد املصنف هلا يف هذا اجلامع مع أنه كله من الظاهرة والباطنة وهي ن
  داخلة يف قسم املرفوع اتفاقا} صلى اهللا عليه وسلم{املرفوع قول احلافظ ابن حجر األحاديث اليت فيها صفته 

  )أبيض مليحا مقصدا } صلى اهللا عليه وسلم{كان رسول اهللا (  ١
  عن أيب الطفيل صحم ت يف الشمائل 

أبيض مليحا مقصدا بالتشديد أي مقتصدا يعين ليس جبسيم وال حنيف وال } صلى اهللا عليه وسلم{كان رسول اهللا 
طويل وال قصري كأنه حنى به القصد من األمور قال البيضاوي املقصد املقتصد يريد به املتوسط بني الطويل والقصري 

ة أصلها يف العينني واملقصد املقتصد يف جسمه وطوله يعين كان غري ضئيل والناحل واجلسيم وقال القرطيب املالح
ت ىف كتاب الشمائل } صلى اهللا عليه وسلم{وال ضخم وال طويل ذاهبا وال قصري بل كان وسطا م يف صفة النيب 

مهه كالمه من النبوية من حديث اجلريري عن أيب الطفيل عامر بن واثلة ورواه عنه أيضا أبو داود يف األدب فما أو
وما على وجه األرض رجل رآه } صلى اهللا عليه وسلم{تفرد ذينك به عن األربعة غري جيد قال رأيت رسول اهللا 

  غريي قال فقلت كيف رأيته فذكره ويف رواية ملسلم عنه أيضا كان أبيض مليح الوجه
  ت فيها عن أيب هريرة صح) كان أبيض كأمنا صيغ من فضة رجل الشعر (  ٢

  بيض كأمنا صيغ أي خلق من الصوغ يعين اإلجيادكان أ

أي اخللق قال الزخمشري من اجملاز فالن حسن الصيغة وهي اخللقة وصاغه اهللا صيغة حسنة وفالن بني صيغه كرمية 
من أصل كرمي من فضة باعتبار ما كان يعلو بياضه من اإلضاءة وملعان األنوار والربيق الساطع فال تدافع بينه وبني 

 عقبه من أنه كان مشربا حبمرة وآثره لتضمنه نعته بتناسب التركيب ومتاسك األجزاء فال اجتاه جلعله من ما يأيت
  الصوغ مبعىن سبك الفضة وقد نعته عمه أبو طالب بقوله

  وأبيض يستسقى الغمام بوجهه( 
ى للبزار ويعقوب بن أيب ويف رواية ألمحد فنظرت إىل ظهره كأنه سبيكة فضة ويف أخر) مثال اليتامى عصمة لألرامل 



سفيان بإسناد قال ابن حجر قوي عن سعيد بن املسيب أنه مسع أبا هريرة يصفه فقال كان شديد البياض ويف رواية 
  أليب الطفيل عن الطرباين ما أنسى شدة بياض وجهه مع شدة سواد شعره رجل الشعر بكسر

ا فيه تثن قليل وما يف املواهب أنه روى أنه شعر بني اجليم ومنهم من سكنها أي مسرح الشعر كذا يف الفتح وفسر مب
  شعرين ال رجل وال سبط فاملراد به املبالغة يف قلة التثين ت فيها أي الشمائل عن أيب هريرة رمز املصنف لصحته

  البيهقي يف الدالئل عن على صح) كان أبيض مشربا بياضه حبمرة وكان أسود احلدقة أهدب األشفار (  ٣

  شربا بياضه حبمرةكان أبيض م

بالتخفيف من اإلشراب قال احلرايل وهو مداخلة نافذة سابغة كالشراب وهو املاء الداخل كلية اجلسم للطافته 
ونفوذه وقال البيهقي يقال إن املشرب منه محرة إىل السمرة ما ظهر منه للشمس والريح وأما ما حتت الثياب فهو 

مفعول من التشرب يقال بياض مشرب بالتخفيف فإذا شدد كان األبيض األزهر وروى مشربا بالتشديد اسم 
للتكثري واملبالغة فهو هنا للمبالغة يف شدة البياض املائل إىل احلمرة وكان أسود احلدقة بفتحات أي شديد سواد العني 
 قال يف املصباح وغريه حدقة العني سوادها مجعه حدق وحدقات كقصب وقصبات ورمبا قيل حداق كرقبة ورقاب

أهدب األشفار مجع شفر بالضم وبفتح حروف األجفان اليت ينبت عليها الشعر وهي اهلدب بالضم واألهدب كثريه 
ويقال لطويله أيضا وما أوهم ظاهر هذا التركيب من أن األشفار هي األهداب غري مراد ففي املصباح عن ابن قتيبة 

كر أحد من الثقات أن األشفار األهداب فهو إما على العامة جتعل أشفار العني الشعر وهو غلط ويف املغرب مل يذ
حذف مضاف أي الطويل شعر األجفان ومسى النابت باسم املنبت للمالبسة البيهقي ىف كتاب الدالئل أي دالئل 

  النبوة عن علي أمري املؤمنني ورواه عنه الترمذي أيضا لكن قال أدعج العينني بدل أسود احلدقة
  البيهقي عن علي) ة ضخم اهلامة أغر أبلج أهدب األشفار كان أبيض مشربا حبمر(  ٤

  كان أبيض مشربا حبمرة أي خمالط بياضه محرة

كأنه سقى هبا ضخم اهلامة بالتخفيف أي عظيم الرأس وعظمه ممدوح حمبوب ألنه أعون اإلدراكات ونيل الكماالت 
الشعر فلم يقترنا واالسم البلج  أغر أي صبيح أبلج أي مشرق مضيء وقيل األبلج من نقى ما بني حاجيه من

بالتحريك والعرب حتب البلج وتكره القرن أهدب األشفار قد مسعت ما قيل فيه وحذف العاطف فيه وفيما قبله 
ليكون أدعى إىل اإلصغاء إليه وأبعث للقلوب على تفهم خطابه فإن اللفظ إذا كان فيه نوع غرابة وعدم ألفة أصغى 

ه فجاءت املعاين مسرودة على منط التعديد إشعارا بأن كال منها مستقل بنفسه قائم السمع إىل تدبره والفكر في
  برأسه صاحل النفراده بالغرض البيهقي يف الدالئل عن علي أمري املؤمنني

  ق عن الرباء صح) كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن وال بالقصري (  ٥

  وسفكان أحسن الناس وجها حىت من ي

قال املؤلف من خصائصه أنه أوتى كل احلسن ومل يؤت يوسف إال شطره وأحسنهم خلقا بضم املعجمة على األرجح 
فاألول إشارة إىل احلسن احلسي والثاين إشارة إىل احلسن املعنوي ذكره ابن حجر وما رجحه ممنوع فقد جزم 

د حسن اجلسم بدليل قوله بعده ليس بالطويل إخل قال القرطيب خبالفه فقال الرواية بفتح اخلاء وسكون الالم قال أرا



وأما ما يف حديث أنس اآليت فروايته بضم اخلاء والالم فإنه عىن به حسن املعاشرة بدليل بقية اخلرب ويف رواية 
وأحسنه باإلفراد والقياس األول قال أبو حامت ال يكادون يتكلمون به إال مفردا وقال غريه جرى على لساهنم 

اد ومنه حديث ابن عباس يف قول أيب سفيان عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة باإلفراد يف الثاين ليس باإلفر
بالطويل البائن باهلمز وجعله بالياء وهم أي الظاهر قوله من باب ظهر أو املفرط طوال الذي بعد عن حد االعتدال 

أفاده وصف الطويل بالبائن دون القصري مبقابله وفاق سواه من الرجال وال بالقصري بل كان إىل الطول أقرب كما 
وجاء مصرحا به يف رواية البيهقي وزعم أن تقييد القصري باملتردد يف رواية لوجوب محل املطلق على املقيد يدفعه أن 

  محله عليه يف النفي ال جيب ويف اإلثبات تفصيل ق عن الرباء ابن عازب ورواه عنه أيضا مجع منهم اخلرائطي
  ابن سعد عن عبد اهللا بن بريدة مرسال صح) أحسن البشر قدما  كان(  ٦

كان أحسن البشر قدما بفتح القاف وهي من اإلنسان معروفة وهي أنثى وتصغريها قدمية واجلمع أقدام وقد روى 
وهو على ناقته فرأيت ساقه يف غرزه كأهنا } صلى اهللا عليه وسلم{ابن صاعد عن سراقة قال دنوت من املصطفى 

رة أي يف شدة البياض فال ينافيه ما ورد أنه كان يف ساقه محوشة ابن سعد يف الطبقات عن عبد اهللا بن بريد جها
  وعاش مائة سنة ١٥مرسال هو قاضي مرو قال الذهيب ثقة ولد سنة 

  م د عن أنس) كان أحسن الناس خلقا (  ٧

  كان أحسن لفظ

يع احملاسن واملكارم وتكاملها فيه وملا اجتمع فيه من خصال رواية الترمذي من أحسن الناس خلقا بالضم حليازته مج
الكمال وصفات اجلالل واجلمال ماال حيصره حد وال حييط به عد أثىن اهللا عليه به يف كتابه بقوله وإنك لعلى خلق 

  عظيم
صل إليها خملوق فوصفه بالعظم وزاده يف املدحة بعلى املشعرة باستعالئه على معايل االخالق واستيالئه عليها فلم ي

وكمال اخللق إمنا ينشأ عن كمال العقل ألنه الذي تقتبس به الفضائل وجتتنب الرذائل وقضية كالم املؤلف أن هذا 
هو احلديث بتمامه واألمر خبالفه بل بقيته عن مسلم فرمبا حتضر الصالة وهو يف بيتنا فيأمر بالبساط الذي حتته 

وعلى آله وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا وكان بساطهم } اهللا عليه وسلم صلى{فيكنس مث ينضح مث يؤم رسول اهللا 
  من جريد النخل كذا يف صحيح مسلم

فائدة روى أبو موسى بإسناد مظلم كما يف اإلصابة إىل هدية عن محاد عن ثابت عن أنس قال وفد وفد من اليمن 
فقال يا رسول اهللا من } لى اهللا عليه وسلمص{وفيهم رجل يقال له ذؤالة بن عوقلة الثمايل فوقف بني يدي النيب 

أحسن الناس خلقا وخلقا قال أنا ياذؤالة وال فخر فذكر حديثا ركيك األلفاظ م د عن أنس ابن مالك متامه يف 
  بعض الروايات قال أي أنس وكان يل

رآه قال يا أبا عمري ف} صلى اهللا عليه وسلم{أخ يقال له أبو عمري قال أحسبه كان فطيما فكان إذا جاء رسول اهللا 
ما فعل النغري قال فكان يلعب به هكذا هو عند مسلم وفيه أيضا عنه كان من أحسن الناس خلقا فأرسلين يوما 

صلى اهللا عليه {حلاجة فقلت واهللا ال أذهب فخرجت حىت أمر على صبيان يلعبون يف السوق فإذا رسول اهللا 
  ك فقال أنيس ذهبت حيث أمرتك قلت نعم أنا ذاهبقبض بقفاي من ورائي فنظرت إليه وهو يضح} وسلم

  ق ت ه عن أنس صح) كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس (  ٨



  كان أحسن الناس صورة وسرية وأجود الناس بكل ما ينفع

حذف للتعميم أو لفوت إحصائه كثرة ألن من كان أكملهم شرفا وأيقظهم قلبا وألطفهم طبعا وأعدهلم مزاجا جدير 
أن يكون أمسحهم صلة وأنداهم يدا وألنه مستغن عن الفانيات بالباقيات الصاحلات وألنه ختلق بصفات اهللا تعاىل ب

اليت منها اجلود وأشجع الناس أي أقواهم قلبا وأجودهم يف حال البأس فكان الشجاع منهم الذي يلوذ جبانبه عند 
ر وقد ثبتت أشجعيته بالتواتر النقلي قال املصنف بل التحام احلرب وما وىل قط منهزما وال حتدث أحد عنه بفرا
  يؤخذ ذلك من النص القرآين لقوله يأيها النيب جهد الكفار
  فكلفه وهو فرد جهاد الكل و ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها

ث وال ضري يف كون املراد هو ومن معه إذ غايته أنه قوبل باجلمع وذلك مفيد للمقصود وقد مجع صفات القوى الثال
العقلية والغضبية والشهوية واحلسن تابع العتدال املزاج املستتبع لصفات النفس الذي به جودة القرحية الدالة على 

العقل واكتساب الفضائل وجتنب الرذائل واجلود كمال القوة الشهوية والغضبية كماهلا الشجاعة وهذه أمهات 
عن أنس ابن مالك وقضية صنيع املؤلف أن هذا هو األخالق الفاضلة فلذلك اقتصر عليها قاله الطييب ق ت 

صلى اهللا عليه {احلديث بكماله واألمر خبالفه بل بقيته يف البخاري ولقد فزع أهل املدينة أي ليال فكان النيب 
  سبقهم على فرس أي استعاره من أيب طلحة وقال وجدناه حبرا} وسلم

عقب ما ذكر } صلى اهللا عليه وسلم{باب صفة النيب  هكذا ساقه يف باب مدح الشجاعة يف احلرب ويف مسلم يف
راجعا وقد } صلى اهللا عليه وسلم{ولقد قرع أهل املدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول اهللا 

سبقهم إىل الصوت وهو على فرس أليب طلحة عرى يف عنقه السيف وهو يقول لن تراعوا قال وجدناه حبرا أو إنه 
  لبحر انتهى

كان أحسن الناس صفة وأمجلها كان ربعة إىل الطول ما هو بعيد ما بني املنكبني أسيل اخلدين شديد سواد (  ٩
  الشعر أكحل العينني أهدب األشفار

) إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له إمخص إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة من فضة وإذا ضحك يتألأل 
  البيهقي عن أيب هريرة صح

أحسن الناس صفة وأمجلها ملا منحه اهللا من الصفات احلميدة اجلليلة كان ربعة إىل الطول ما هو بعيد ما بني كان 
املنكبني أسيل اخلدين يف رواية الترمذي سهل اخلدين أي ليس يف خديه نتوء وال ارتفاع وأراد أن خديه أسيالن 

شديد سواد أجفاهنما أهدب األشفار قال ابن حجر  قليال اللحم رقيقا اجللد شديد سواد الشعر أكحل العينني أي
وكأن قوله أسيل اخلدين هو احلامل على من سأل كأن وجهه مثل السيف إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له 
إمخص أي ال يلصق القدم باألرض عند الوطء قال املصنف وغريه وذكر كثري أنه كان إذا مشى على الصخر 

على أصل إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة وإذا ضحك يتألأل أي يلمع غاصت قدماه فيه ومل أقف له 
ويضئ وال خيفى ما يف تعدد هذه الصفات من احلسن وذلك ألهنا بالتعاطف تصري كأهنا مجلة واحدة قالوا ومن متام 

ثر أن خالد بن الوليد خرج اإلميان به اإلميان بأنه سبحانه خلق جسده على وجه مل يظهر قبله وال بعده مثله ويف األ
فقال أما إين أفصل فال فقال أمجل فقال } صلى اهللا عليه وسلم{يف سرية فنزل حبي فقال سيد احلي صف لنا حممد 



  الرسول على قدر املرسل كذا يف أسرار اإلسراء البن املنري البيهقي يف الدالئل عن أيب هريرة
  م عن أنس) تكفأ  كان أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى(  ١٠

  كان أزهر اللون

أي نريه وحسنه ويف الصحاح كغريه األبيض املشرق وبه أو باألبيض املنري فسره عامة احملدثني محال على األكمل أو 
لقرينة ولعل من فسره باألبيض املمزوج حبمرة نظر إىل املراد بقرينة الواقع قال حمقق واألشهر يف لونه أن البياض 

ا فيما حتت الثياب لكن مل يكن كاجلص بل نري ممزوج حبمرة غري صافية بل مع نوع كدر كما يف غالب عليه سيم
املغرب وهلذا جاء يف رواية أمسر وبه حيصل التوفيق بني الروايات كأن عرقه حمركا ما يترشح من جلد اإلنسان اللؤلؤ 

زل فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق يف الصفاء والبياض ويف خرب البيهقي عن عائشة كان خيصف نعله وكنت أغ
وجعل عرقه يتولد نورا إذا مشى تكفأ باهلمز وتركه أي مال ميينا ومشاال م يف املناقب عن أنس ابن مالك وروى 

  معناه البخاري
  حم ق ه عن أيب سعيد صح) كان أشد حياء من العذراء يف خدرها (  ١١

ىن حياؤه أشد من حياء العذراء البكر ألن عذرهتا أي جلدة كان أشد حياء باملد أي استحياء من ربه ومن اخللق يع
بكارهتا باقية يف خدرها يف حمل احلال أي كائنة يف خدرها بالكسر سترها الذي جيعل جبانب البيت والعذراء يف 
للذي اخللوة يشتد حياؤها أكثر مما يكون خارجه لكون اخللوة مظنة الفعل هبا وحمل حيائه يف غري احلدود وهلذا قال 

} صلى اهللا عليه وسلم{اعترف بالزنا أنكتها ال يكىن كما بني يف الصحيح يف كتاب احلدود حم ق يف صفة النيب 
  ويف فضائله ه يف الزهد عن أيب سعيد اخلدري ويف الباب أنس وغريه

  ابن سعد عن إمساعيل ابن عياش مرسال صح) كان أصرب الناس على أقذار الناس (  ١٢
  أي أكثرهم صربا على أقذار الناس أي ما يكون من قبيحكان أصرب الناس 

فعلهم وسيء قوهلم ألنه النشراح صدره يتسع ملا تضيق عنه صدور العامة فكانت مساوئ أخالقهم ومدانئ أفعاهلم 
وسوء مسريهم وقبح سريهتم يف جنب صدره كقطرة دم يف قاموس اليم وفيه شرف الصرب ابن سعد يف الطبقات عن 

ن عياش بفتح املهملة وشد املثناة وشني معجمة وهو ابن سليم مرسال هو العنسى بالنون عامل الشام يف إمساعيل اب
  عصره صدوق يف روايته عن أهل بلده خيلط يف غريهم

  )كان أفلج الثنيتني إذا تكلم ريء كالنور خيرج من بني ثناياه (  ١٣

  ت يف الشمائل طب والبيهقي عن ابن عباس صح
يتني أي بعيد ما بني الثنايا والرباعيات والفلج والفرق فرجة بني الثنيتني كذا يف النهاية وزاد اجلوهري كان أفلج الثن

رجل مفلج الثنايا أي منفرجها قال حمقق فله معنيان قيل أكثر الفلج يف العليا وهي صفة مجيلة لكن مع القلة ألنه أمت 
لى األفصح وروى كضرب كالنور خيرج من بني ثناياه مجع يف الفصاحة التساع األسنان فيه إذا تكلم رئ كقيل ع

ثنية بالتشديد وهي األسنان األربع اليت يف مقدم الفم ثنتان فوق وثنتان من حتت قال الطييب ضمري خيرج إىل الكالم 
يف الظهور  فهو تشبيه يف الظهور إىل النور فالكاف زائدة وحاصلة أنه خيرج كالمه من بني الثنايا األربع شبيها بالنور



قال حمقق واألنسب بأول احلديث أن املعىن خيرج من الفلج ما يشبه نور النجم أو حنوه فالضمري إىل املشبه املقدر 
  وقيل خيرج من صفاء الثنايا تأللؤ

تنبيه كانت ذاته الشريفه كلها نورا ظاهرا وباطنا حىت أنه كان مينح ملن استحقه من أصحابه سأله الطفيل بن عمرو 
لقومه وقال اللهم نور له فسطع له نور بني عينيه فقال أخاف أن يكون مثلة فتحول إىل طرف سوطه وكان  آية

يضيء يف الليل املظلم فسمى ذا النور وأعطى قتادة بن النعمان ملا صلى معه العشاء يف ليلة مظلمة ممطرة عرجونا 
فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه  وقال انطلق به فإنه سيضيء لك من بني يديك عشرا ومن خلفك عشرا

  ليخرج فإنه الشيطان فكان كذلك ومسح وجه رجل فما زال على وجهه نورا ومسح وجه قتادة بن
ملحان فكان لوجهه بريق حىت كان ينظر يف وجهه كما ينظر يف املرآة إىل غري ذلك ت يف كتاب الشمائل طب 

  اس قال اهليثمي وفيه عبد العزيز بن أيب ثابت وهو ضعيف جداوكذا يف األوسط والبيهقي يف الدالئل عن ابن عب
  طب عن العذاه بن خالد صح) كان حسن السبلة (  ١٤

كان حسن السبلة بالتحريك ما أسبل من مقدم اللحية على الصدر ذكره الزخمشري وهو الشعرات اليت حتت 
للحية ورجل مسبل وفالن خفيف العذارين اللحى األسفل أو الشارب ويف شرح املقامات للشربيين السبلة مقدم ا

ومها ما اتصل من اللحية بالصدغ ومها العارضان ومها ما نبت يف اخلدين من الشعر على عوارض األسنان طب عن 
العذاه بفتح العني املهلمة وشد الذال املعجمة وآخره مهملة ابن خالد ابن هودة العامري أسلم يوم حنني هو وأبوه 

  ي فيه من مل أعرفهممجيعا قال البيهق
  ت فيها عن أيب سعيد صح) كان خامت النبوة يف ظهره بضعة ناشزة (  ١٥

  كان خامت النبوة يف ظهره بضعة بفتح الباء قطعة حلم ناشزة

مبعجمات مرتفعة من اللحم ويف رواية مثل السلعة وأما ما ورد من أهنا كانت كأثر حمجم أو كالشامة سوداء أو 
حممد رسول اهللا أو سر فأنت املنصور وحنو ذلك قال ابن حجر فلم يثبت منها شيء قال  خضراء ومكتوب عليها

القرطيب اتفقت األحاديث الثابتة على أن اخلامت كان شيئا بارزا أمحر عند كتفه األيسر قدره إذا قلل كبيضة احلمامة 
لنبوة بظهره بإزاء قلبه حيث يدخل وإذا كثر مجع اليد ويف اخلامت أقوال متقاربة وعد املصنف وغريه جعل خامت ا

الشيطان من خصائصه على األنبياء وقال وسائر األنبياء كان خامتهم يف ميينهم ت فيها أي الشمائل عن أيب سعيد 
  اخلدري
  ت عن جابر بن مسرة صح) كان خامته غدة محراء مثل بيضة احلمامة (  ١٦

ال املؤلف ورأيت من صحفه بالراء وسألين عنه فقلت كان خامته غدة بغني معجمة مضمومة ودال مهملة مشددة ق
إمنا هو بالدال والغدة كما يف القاموس وغريه كل عقدة يف اجلسد أطاف هبا شحم ويف املصباح حلم حيدث بني اجللد 

واللحم يتحرك بالتحريك محراء أي متيل محرة فال تعارض بينه وبني روايته أنه كان لون بدنه قال العصام وفيه رد 
رواية أهنا سوداء أو خضراء مثل بيضة احلمامة أي قدرا وصورة ال لوهنا بدليل وصفها باحلمرة قبله ويف رواية البن ل

حبان مثل البندقة من اللحم ويف رواية للبيهقي مثل السلعة ويف رواية للحاكم والترمذي شعر جيتمع ويف رواية 
  ر الرائي بعد أو قرب ت عن جابر بن مسرةللبيهقي كالتفاحة وكلها متقاربة وأصل التفاوت يف نظ



كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن وال بالقصري أزهر اللون ليس باألبيض األمهق وال باآلدم وليس (  ١٧
  ق ت عن أنس صح) باجلعد القطط والبالسبط 

  كان ربعة من القوم بفتح الراء وكسر الباء

تح البن حجر بكسر الراء وسكون املوحدة أي مربوعا قال والتأنيث على ما ذكره بعضهم لكن الذي رأيته يف الف
باعتبار النفس أه وقال غريه هو وصف يشترك فيه املذكر واملؤنث وجيمع على ربعات بالتحريك وهو شاذ وفسره 

أخرى  بقوله ليس بالطويل البائن أي الذي يباين الناس بزيادة طوله وهو املعرب عنه يف رواية باملشيب ويف رواية
باملمغط أي املتناهي يف الطول من بان أي ظهر على غريه أو فارق من سواه وال بالقصري زاد البيهقي عن علي وهو 
إىل الطول أقرب ووقع يف حديث أيب هريرة عند اهلذيل يف الزهريات قال ابن حجر بإسناد حسن كان ربعة وهو إىل 

وزي وغريه يف الرواية كأن عرقه اللؤلؤ قال يف الروض الزهرة الطول أقرب أزهر اللون أي مشرقه نريه زاد ابن اجل
  لغة إشراق يف اللون أي لون كان من بياض أو غريه وقول بعضهم إن األزهر األبيض خاصة والزهر اسم لألبيض

ل من النوار فقط خطأه أبو حنيفة فيه وقال إمنا الزهرة إشراق يف األلوان كلها ويف حديث يوم أحد نظرت إىل رسو
وعيناه تزهران حتت املغفر اه وقال ابن حجر قوله أزهر اللون أي أبيض مشرب حبمرة } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

وقد ورد ذلك صرحيا يف روايات أخر صرحية عند الترمذي واحلاكم وغريمها كان أبيض مشربا بياضه حبمرة ليس 
القاضي وهم وال باآلدم باملد أي وال شديد السمرة باألبيض األمهق كذا يف األصول ورواية أمهق ليس بأبيض قال 

وإمنا خيالط بياضه احلمرة لكنها محرة بصفاء فيصدق عليه أنه أزهر كما ذكره القرطيب والعرب تطلق على من هو 
كذلك أمسر واملراد بالسمرة اليت ختالط البياض وهلذا جاء يف حديث أنس عند أمحد والبزار قال ابن حجر بإسناد 

ححه ابن حبان أنه كان أمسر ويف الدالئل للبيهقي عن أنس كان أبيض بياضه إىل السمرة ويف لفظ ألمحد صحيح ص
بسند حسن أمسر إىل البياض قال ابن حجر ميكن توجيه رواية أمهق باألمهق األخضر اللون الذي ليس بياضه يف 

ذا التوجيه على تقدير ثبوت الرواية وليس الغاية وال مسرته وال محرته فقد نقل عن رؤية أن املهق خضرة املاء فه
شعره باجلعد بفتح اجليم وسكون العني القطط بفتحتني أي الشديد اجلعودة الشبيه شعر السودان وال بالسبط بفتح 
فكسر أو سكون املنبسط املسترسل الذي ال تكسر فيه فهو متوسط بني اجلعودة والسبوطة ق د ت عن أنس ابن 

يخني ابن األثري قال الصدر املناوي والظاهر أن ما قاله وهم فإين فحصت عن قول أنس كان مالك تبع يف عزوه للش
ربعة من القوم فلم أقف عليها يف مسلم بل هي رواية البخاري وهلذا قال عبد احلق قوله كان ربعة من القوم من 

  زيادة البخاري على مسلم فالصواب نسبة هذه الرواية للبخاري دونه
  البيهقي عن أيب هريرة صح) الذراعني بعيد ما بني املنكبني أهدب أشفار العينني  كان شبح(  ١٨

  كان شبح الذراعني

بشني معجمة فموحدة مفتوحة فحاء مهملة عبلهما عريضهما ممتدمها ففي اجململ شبحت الشيء مددته بعيد بفتح 
ئدة ألن بني من الظروف الالزمة فكسر ما بني املنكبني أي عريض أعلى الظهر وما موصولة أو موصوفة ال زا
  لإلضافة فال وجه إلخراجه عن الظرفية باحلكم بزيادة ما واملنكب جمتمع

رأس العضد والكتف وبعد ما بينهما يدل على سعة الصدر وذلك آية النجابة وجاء يف رواية بعيد مصغرا تقليال 



فيا لالعتدال أهدب أشفار العينني أي طويلهما غزيرمها للبعد املذكور إمياء إىل أن بعد ما بني منكبيه مل يكن وافيا منا
  على ما مر البيهقي يف الدالئل عن أيب هريرة

  ت يف الشمائل ه عن عائشة صح) كان شعره دون اجلمة وفوق الوفرة (  ١٩

  كان شعره دون اجلمة

ه وفرة فاملراد أن معظم وفوق الوفرة ويف حديث الترمذي وغريه فال جياوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أي جعل
شعره كان عند شحمة أذنه وما اتصل به مسترسل إىل املنكب واجلمة شعر الرأس املتجاوز شحمة األذن إذا وصل 

املنكب كذا يف الصحاح يف حرف امليم وفيه يف باب الراء املتجاوز من غري وصول ويف النهاية ما سقط على املنكبني 
القاموس الوفرة ما سال على األذن أو جاوز الشحمة قال أبو شامة وقد دلت  ولعل مراده بالسقوط التجاوز ويف

صحاح األخبار على أن شعره إىل أنصاف أذنيه ويف رواية يبلغ شحمة أذنيه ويف أخرى بني أذنيه وعاتقه ويف أخرى 
 هذه األحوال يضرب منكبيه ومل يبلغنا يف طوله أكثر من ذلك وهذا االختالف باعتبار اختالف أحواله فروى يف

املتعددة بعد ما كان حلقه يف حج أو عمرة وأما كونه مل ينقل أنه زاد على كونه يضرب منكبيه فيجوز كون شعره 
وقف على ذلك احلد كما يقف الشعر يف حق كل إنسان على حد ما وجيوز أن يكون كانت عادته أنه كلما بلغ 

حمة أذنيه لكن مل ينقل أنه قصر شعره يف غري نسك وال حلقه هذا احلد قصره حىت يكون إىل أنصاف أذنيه أو إىل ش
ولعل ما وصف به شعره من األوصاف املذكورة كان بعد حلقه له عمرة احلديبية سنة ست فإنه بعد ذلك مل يترك 

حلقه مدة يطول فيها أكثر من كونه يضرب منكبيه فإنه يف سنة سبع اعتمر عمرة القضاء ويف مثان اعتمر من 
  ة ويف عشر حج اه ت يف الشمائل ه عن عائشهاجلعران
  ت فيها ه عن ابن عمر صح) كان شيبه حنو عشرين شعرة (  ٢٠

  كان شيبه حنو عشرين

شعرة بيضاء يف مقدمه هذا بقية احلديث وقد اقتضى حديث ابن بشر أن شيبه كان ال يزيد على عشر شعرات 
أن الزائد على ذلك يف صدغيه كما يف حديث الرباء لكن إليراده بصيغة مجع القلة لكن خص ذلك بعنفقته فيحتمل 

وقع عند ابن سعد قال ابن حجر بإسناد صحيح عن محيد عن أنس ما عددت يف رأسه وحليته إال أربع عشرة شعرة 
وروى احلاكم عنه لو عددت ما أقبل من شيبه يف رأسه وحليته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة شيبة ويف حديث 

هر ثالثون عددا ومجع بينهما باختالف األزمان وبأن رواية ابن سعد إخبار عن عده وما عداها إخبار عن اهليثم ابن ز
الواقع فأنس مل يعد أربع عشرة وهو يف الواقع سبع عشرة أو مثان عشرة أو أكثر وذلك كله حنو العشرين ت فيها 

  بن راهويه وابن حبان والبيهقيأي يف الشمائل ه كالمها عن ابن عمر ابن اخلطاب ورواه عنه أيضا ا
  خ عن أنس صح) كان ضخم الرأس واليدين والقدمني (  ٢١

كان ضخم الرأس أي عظيمه ويف رواية ضخم اهلامة واليدين يعين الذراعني كما جاء مبينا هكذا يف رواية والقدمني 
تناسبهما إذ هي مجيع أطراف يعين ما بني الكعب إىل الركبة ومجع بني الرأس واليدين والقدمني يف مضاف لشدة 

  احليوان وهو بدوهنا ال يسماه خ يف باب اللباس عن أنس ابن مالك
  م ت عن جابر بن مسرة صح) كان ضليع الفم أشكل العينني منهوس العقب (  ٢٢

كان ضليع الفم بفتح الضاد املعجمة أي عظيمه أو واسعه والعرب تتمدح بعظمه وتذم صغره قال الزخمشري 



يف األصل الذي عظمت أضالعه ووفرت فأجفر جنباه مث استعمل يف موضع العظيم وإن مل يكن مث أضالع والضليع 
  وقيل ضليعه مهزوله وذابله واملراد ذبول شفتيه ورقتهما وحسنهما وقيل هذا كناية عن قوة

ذلك حممود قال فصاحته وكونه يفتتح الكالم وخيتمه بأشداقه أشكل العينني أي يف بياضهما محرة على الصحيح و
حمقق وذا ينافيه كونه أدعج منهوس العقب بإعجام الشني وإمهاهلا أي قليل حلم العقب بفتح فكسر مؤخر القدم ففي 

جامع األصول رجل منهوس القدمني والعقبني بسني وشني خفيف حلمهما ويف القاموس املنهوس من الرجال قليل 
  اللحم م ت كالمها عن جابر بن مسرة

  )خم اهلامة عظيم اللحية كان ض(  ٢٣

  البيهقي عن علي صح
كان ضخم اهلامة كبريها وعظم الرأس يدل على الرزانة والوقار عظيم اللحية غليظها كثيفها هكذا وصفه مجع منهم 
علي وابن مسعود وغريمها ويف رواية محيد عن أنس كانت حليته قد مألت من ههنا إىل ههنا ومد بعض الرواة يديه 

  البيهقي يف الدالئل عن علي أمري املؤمنني وروى الترمذي حنوهعلى عارضيه 
كان فخما مفخما يتألأل وجهه تأللؤ القمر ليلة البدر أطول من املربوع وأقصر من املشذب عظيم اهلامة رجل (  ٢٤

ج الشعر إن انفرقت عقيصته فرق وإال فال جياوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع اجلبني أز
احلواجب سوابغ يف غري قرن بينهما عرق يدره الغضب اقىن العرنني له نور يعلوه حيسبه من مل يتأمله أشم كث 
اللحيه سهل اخلدين ضليع الفم أشنب مفلج األسنان دقيق املسربة كأن عنقه جيد دمية يف صفاء الفضة معتدل 

ني املنكبني ضخم الكراديس أنور املتجرد موصول اخللق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما ب
ما بني اللبة والسرة بشعر جيري كاخلط عاري الثديني والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعني واملنكبني وأعايل الصدر 

طويل الزندين رحب الراحة سبط القصب شثن الكفني والقدمني سائل األطراف مخصان األمخصني مسيح القدمني 
  ينبو عنهما

ملاء إذا زال زال تقلعا وخيطو تكفؤا وميشي هونا ذريع املشية إذا مشى كأمنا ينحط من صبب وإذا التفت التفت ا
مجيعا خافض الطرف نظره إىل األرض أطول من نظره إىل السماء جل نظره املالحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه 

  بالسالم ت يف الشمائل طب هب عن هند ابن أيب هالة صح

  ماكان فخ

بفتح الفاء فمعجمة ساكنة أفصح من كسرها أي عظيما يف نفسه مفخما اسم مفعول أي معظما يف صدور الصدور 
وعيون العيون ال يستطيع مكابر أن ال يعظمه وإن حرص على ترك تعظيمه كان خمالفا ملا يف باطنه فليست الفخامة 

 يره قط وهو عظيم أبدا ومن مث كان أصحابه جسمية وقيل فخما عظيم القدر عند صحبه مفخما معظما عند من مل
ال جيلسون عنده إال وهم مطرقون ال يتحرك من أحدهم شعرة وال يضطرب فيه مفصل كما قيل يف قوم هذه حاهلم 

  مع سلطاهنم
  كأمنا الطري منهم فوق رؤوسهم



  ال خوف ظلم ولكن خوف إجالل
أل أي يضيء ويتوهج وجهه تأللؤ القمر أي يتألأل مثل وقيل فخامة وجهه وعظمه وامتالؤه مع اجلمال واملهابة يتأل

تأللؤه فأعرب املضاف إليه إعرابه بعد حذفه للمبالغة يف التناسي ليلة البدر أي ليلة أربع عشرة مسى بدرا ألنه يسبق 
طلوعه مغيب الشمس فكأنه يبدر بطلوعه والقمر ليلة البدر أحسن ما يكون وأمت وال يعارضه قول القاضي يف 

  فسري والشمس وضحها والقمر إذا تلهات

أنه يبدر طلوعه غروهبا ليلة البدر وطلوعها طلوعه أول الشهر ألن مراده بالغروب اإلشراف عليه وشبه الوصاف 
تأللؤ الوجه بتأللؤ القمر دون الشمس ألنه ظهر يف عامل مظلم بالكفر ونور القمر أنفع من نورها أطول من املربوع 

وربعة يف بادي النظر فاألول حبسب الواقع والثاين حبسب الظاهر وال ريب أن الطول يف القامة عند إمعان التأمل 
بغري إفراط أحسن وأكمل وأقصر من املشذب مبعجمات آخره موحدة اسم فاعل وهو البائن الطول مع حنافة أي 

ديث عائشة عند ابن أيب نقص يف اللحم من قوهلم خنلة شذباء أي طويلة بشذب أي قطع عنها جريدها ووقع يف ح
  خيثمة مل يكن أحد مياشيه من الناس ينسب إىل الطول إال طاله رسول اهللا

ورمبا اكتنفه الرجالن الطويالن فيطوهلما فإذا فارقاه نسبا إىل الطول ونسب إىل الربعة عظيم } صلى اهللا عليه وسلم{
قرطيب والرواية يف رجل بفتح الراء وكسر اهلامة بالتخفيف رجل الشعر كأنه مشط فليس بسبط وال جعد قال ال

اجليم وهي املشهورة وقال األصمعي يقال شعر رجل بفتح فكسر ورجل بفتح اجليم ورجل بسكوهنا ثالث لغات إذا 
كان بني السبوطة واجلعودة وقال غريه شعرمرجل أي مسرح وكان شعره بأصل خلقته مسرحا إن انفرقت عقيقته 

ر رأسه انفرق بسهولة خلفة شعره حينئذ فرق بالتخفيف أي جعل شعره نصفني نصفا أي إن انقلبت عقيقته أي شع
عن ميينه ونصفا عن مشاله مسى عقيقة تشبيها بشعر املولود قبل أن حيلق فاستعري له امسه وإال بأن كان خمتلطا متالصقا 

اصل أنه إن كان زمن قبول ال يقبل الفرق بدون ترجل فال يفرقه بل يتركه حباله معقوصا أي وفرة واحدة واحل
الفرق فرقه وإال تركه غري مفروق وهذا أفضل من قول مجع معناه أنه إن انفرق بنفسه تركه مفروقا لعدم مالءمته 
لقوله وإال فال ملصري معناه وإال فال يتركه مفروقا وهو ركيك وهذا بناء على جعل قوله وإال فال كالما تاما وجعل 

ة أذنيه إذا هو وفره كالما واحدا وفسره تارة بأنه ال جيوز شحمة أذنيه إذا أعفاه من بعضهم قوله فال جياوز شحم
الفرق وقوله إذا هو وفره بيان لقوله وإال وأخرى بأنه إذا انفرق ال جيوز شحمة أذنيه يف وقت توفري الشعر قال وبه 

لف باختالف أزمنة الفرق وعدمه حيصل اجلمع بني الروايات املختلفة يف كون شعره وفرة وكونه مجة فيقال خيت
كان أوال ال يفرق جتنبا لفعل املشركني وموافقة ألهل الكتاب مث فرق } صلى اهللا عليه وسلم{واعلم أن املصطفى 

واستقر عليه أزهر اللون أبيضه نريه وهو أحسن األلوان فاملراد أبيض اللون ليس بأمهق وال آدم وحينئذ فاللون 
اجلبينني ومها ما اكتنف اجلبهة عن ميني ومشال واملراد بسعتهما امتدادمها طوال وعرضا  مستدرك واسع اجلبني يعين

وذلك حممود حمبوب أزج احلواجب أي مرققهما مع تقوس وغزارة شعر مجع حاجب وهو ما فوق العني بلحمه 
  وشعره أو هو الشعر

ب املنع وعدل عن احلاجبني إىل الذي فوق العظم وحده مسى به حلجبه الشمس عن العني أي منعه هلا واحلج
احلواجب إشارة إىل املبالغة يف امتدادمها حىت صار كعدة حواجب سوابغ بالسني أفصح من الصاد مجع سابغة أي 



كامالت قال الزخمشري حال من اجملرور وهو احلواجب وهي فاعلة يف املعىن إذ تقديره أزج حواجبه أي زجت 
  ماع يعين أن طريف حاجبيه قد سبقا أيحواجبه يف غري قرن بالتحريك أي اجت

طاال حىت كادا يلتقيان ومل يلتقيا بينهما أي احلاجبني عرق بكسر فسكون يدره أي حيركه نافرا الغضب كان إذا 
غضب امتأل ذلك العرق دما كما ميتلئ الضرع لبنا إذا در فيظهر ويرتفع أقىن بقاف فنون خمففة من القنا وهو 

ديداب وسطه العرنني أي طويل األنف مع دقة أرنبته وهو بكسر فسكون األنف أو ما ارتفاع أعلى األنف وأح
صلى {صلب منه أو أوله حيث يكون الشم والقنا فيه طوله ودقة أرنبته مع حدب يف وسطه له أي للعرنني أو للنيب 

م السني وكسرها أي وهو أقرب نور بنون مضمومة يعلوه يغلبه من حسنه وهباء رونقه حيسبه بض} اهللا عليه وسلم
النيب أو عرنينه من مل يتأمله أي ميعن النظر فيه أشم مرتفعا قصبة األنف قال حمقق وذا يفيد أن قناه كان قليال فمن 
عكس انعكس عليه ومن قال املشهور كان أشم فالكتب املشهورة تكذبه أه ومراده الدجلى والشمم ارتفاع قصبة 

يف رواية للحارث عن أم معبد كثيف اللحية بفتح الكاف غري دقيقها وال األنف وإشراف األرنبة كث اللحية و
طويلها وفيها كثافة كذا يف النهاية ويف التنقيح كث اللحية كثري شعرها غري مسبلة ويف القاموس كثت كثرت 

أصوهلا وكثفت وقصرت وجعدت ولذا روى كانت ملتفة ويف شرح املقامات للشريشي كثة كثرية األصول بغري 
ول ويقال للحية إذا قص شعرها وكثر إهنا لكثة وإذا عظمت وكثر شعرها قيل إنه لذو عشنون فإذا كانت اللحية ط

قليلة يف الذقن ومل يكن يف العارضني فذلك السنوط والسناط وإذا مل يكن يف وجهه كثري شعر فذلك الشطط 
ى الذقن خاصة سهل اخلدين ليس فيهما نتوء واللحية بكسر الالم ويف الكشاف الفتح لغة احلجاز الشعر النابت عل

وال ارتفاع وهو مبعىن خرب البيهقي وغريه كان أسيل اخلدين ليس وذلك أعذب عند العرب ضليع بضاد معجمة 
الفم عظيمه أو واسعه أشنب أي أبيض األسنان مع بريق وحتديد فيها أو هو رونقها وماؤها أو بردها وعذوبتها 

بني الثنايا دقيق بالدال وروى بالراء املسربة بضم الراء وتفتح وضم امليم وسكون السني  مفلج األسنان أي مفرج ما
  املهملة ما دق من شعر الصدر كاخليط

سائال إىل السرة كأن عنقه بضم املهملة وبضم النون وتسكن جيد بكسر ومها مبعىن واحد وإمنا عرب به تفننا وكراهة 
مثناة حتتية الصورة املنقوشة من حنو رخام أو عاج شبه عنقه بعنقها ألنه يتأنق للتكرار اللفظي دمية كعجمة مبهملة و

يف صنعتها مبالغة يف حسنها وخصها لكوهنا كانت مألوفة عندهم دون غريها يف صفاء الفضة حال مقيدة لتشبيهه به 
  أي كأنه هو حال

شكل وحسن اهليئة والكمال وبالفضة صفائه قال الزخمشري وصف عنقه بالدمية يف االستواء واالعتدال وظرف ال
يف اللون واإلشراق واجلمال معتدل اخللق أي معتدل الصورة الظاهرة يعين متناسب األعضاء خلقا وحسنا بادنا أي 

ضخم البدن لكن ال مطلقا بل بالنسبة ملا يأيت من كونه شثن الكفني والقدمني جليل املشاش والكتد وملا كانت 
ة اللحم وإفراط السمن املوجب لرخاوة البدن وهو مذموم دفعه بقوله متماسكا ميسك البدانة قد تكون من كثر

بعض أجزائه بعضا من غري ترزرز قال الغزايل حلمه متماسك يكاد يكون على اخللق األول ومل يضره السن أراد أنه 
البيهقي ضرب اللحم ألن  يف السن الذي من شأنه استرخاء اللحم كان كالشباب وال يناقض كونه بادنا ما يف رواية

القلة والكثرة واخلفة والتوسط من األمور النسبية املتفاوتة فحيث قيل بادن أريد عدم النحولة واهلزال وحيث قيل 
  ضرب أريد عدم السمن التام



سواء البطن والصدر باإلضافة أو التنوين كناية عن كونه مخيص البطن واحلشاء أي ضامر البطن من قبل طويل 
  أي القامة عريض الصدر يف الشفاء واسع الصدر ويف املواهب رحب الصدر والعرض خالف الطول  النجاد

  قال البيهقي كان بطنه غري مستفيض

فهو مساو لصدره وظهره عريض فهو مساو لبطنه أو العريض مبعىن الوسيع أو جماز عن احتمال األمور بعيد ما بني 
نكب وهو لفظ مشترك يطلق على ما ذكر وعلى احملل املرتفع من املنكبني تثنية منكب جمتمع عظم العضد وامل

األرض وعلى ريشة من أربع يف جناح الطري ضخم الكراديس أي عظيم األلواح أو العظام أو رؤوس العظام وقال 
البغوي األعضاء وفيه داللة على املقصود وقال حمقق واملراد عظام تليق بالعظم كاألطراف واجلوارح وقد ثبت 

م األطراف واجلوارح أنور املتجرد الرواية بفتح الراء قال البغوي وغريه مبعىن نريه قال حمقق وال حاجة له ألن عظي
أفعل التفضيل إذا أضيف فأحد معنييه التفضيل على غري املضاف إليه واإلضافة للتوضيح فكأنه قال متجرده أنور 

لثياب وكشف من جسده أي كان مشرف البدن مث املراد من متجرد غريه قال البغوي وغريه املتجرد ما جرد عنه ا
مجيع البدن والقول بأن املراد ما يستر غالبا وجيرد أحيانا متعقب بالرد موصول ما بني اللبة بفتح الالم املنحر وهي 
 التطامن الذي فوق الصدر وأسفل احللق من الترقوتني والسرة بشعر متعلق مبوصول جيري ميتد شبهه جبريان املاء

  وهو امتداده يف سيالنه كاخلط
الطريقة املستطيلة يف الشيء واخلط الطريق وطلبه االستقامة واالستواء فشبه باالستواء وروى كاخليط والتشبيه 

باخلط أبلغ وهذا معىن دقيق املسربة املار عاري الثديني والبطن مما سوى ذلك أي ليس عليهما شعر سوى ذلك وما 
ثنية ثدي هو ما يف نسخ هذا اجلامع لكن يف النهاية الثندوتني قال ومها للرجل كالثديني ذكر من أن لفظ الثديني ت

  للمرأة فمن ضم الثاء مهز ومن فتحها مل يهمز أراد إن مل يكن على ذلك املوضع كثري حلم ا ه

ت واخلصوصيه ال واألول هو رواية الشفاء وغريه وقول القرطيب وال شعر حتت إبطيه رده الويل العراقي بأنه مل يثب
تثبت باالحتمال أشعر أي كثري شعر الذراعني تثنية ذراع ما بني مفصل الكف واملرفق ويف القاموس من طرف املرفق 

إىل طرف األصبع الوسطى واملنكبني وأعاىل مجع أعلى الصدر أي كان على هذه الثالثة شعر غزير طويل الزندين 
وهو ما احنسر عنه اللحم من الذراع رحب الراحة واسعها حسا  بفتح الزاي عظما الذراعني تثنية زند كفلس

وعطاء ومن قصره على حقيقة التركيب أو جعله كناية عن اجلود فحسب فغري مصيب قال الزخمشري ورحب 
الراحة أي الكف دليل اجلود وصغرها دليل البخل قال حمقق وأما سعة القدمني فلم أقف عليه لكنه يفهم مما مر أنه 

بط القصب بالقاف أي ليس يف ذراعيه وساقيه وفخذيه نتوء وال تعقد والقصب مجع قصبة كل عظم ضخمها س
أجوف فيه مخ شثن الكفني أي يف أنامله غلظ بال قصر وذلك حيمد يف الرجل لكونه أشد لقبضه ويذم يف النساء 

كفه ألن املراد اللني يف اجللد  والقدمني وذا ال يعارضه خرب البخاري عن أنس ما مسست حريرا وال ديباجا ألني من
والغلظ يف العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته ومن مث قال ابن بطال كانت كفه ممتلئة حلما غري أهنا مع ضخامتها 
لينة أو حيث وصف باللني واللطافة حيث ال يعمل هبما شيئا بل كان بالنسبة ألصل اخللقة وحيث وصف بالغلظ 

امتهاهنن بالعمل فإنه يتعاطى كثريا من أموره سائل األطراف بسني والم أي ممتدها كذا يف والشثونة فبالنسبة إىل 
النهاية لكن البيهقي وغريه فسروه مبمتد األصابع طوال غري متعقدة وال متثنية ويؤيده رواية كأن أصابعه قضبان 

سبوط االمتداد قاله أبو نعيم فضة أي أغصاهنا والوجه التعميم فقد ورد سبط القصب وفسر بكل عظم ذي مخ وال



وروى شائل األطراف بشني معجمة أي مرتفعها وهو قريب من سائل من قوله شالت امليزان ارتفعت إحدى كفتيه 
  يعين كان مرتفع األصابع بال

احديداب وال تقبض وروى سائن بالنون وهي مبعىن سائل بالسني املهملة وسائر بالراء من السري مبعىن طويلها 
ما وقع الشك فيه يف هذه اللفظة سائل مبهملة ومبعجمة وسائن بالنون وسائر براء قال الزخمشري ومقصود  وحمصول

الكل أهنا غري متعقدة مخصان بضم املعجمة وفتحها األمخصني مبالغة من اخلمص أي شديد جتاىف أمخص القدم عن 
ا مستويهما لينهما بال تكسر وال تشقق جلد األرض وهو احملل الذي ال يلصق هبا عند الوطء مسيح القدمني أملسهم

} صلى اهللا عليه وسلم{حبيث ينبو عنهما املاء أي يسيل ومير سريعا إذا صب عليهما الصطحاهبما إذا زال أي النيب 
زال تقلعا أي إذا ذهب وفارق مكانه رفع رجليه رفعا بائنا متداركا إحدامها باألخرى مشية أهل اجلالدة فتقلعا حال 

ر منصوب أي ذهاب قلع والقلع يف األصل انتزاع الشيء من أصله أو حتويله عن حمله وكالمها يصلح أن أو مصد
يراد هنا أي ينزع رجله عن األرض أو حيوهلا بقوة وخيطو ميشي تكفؤا باهلمز وتركه أي متايل إىل قدام من قوهلم 

كأمنا ينحط وميشي تفنن حيث عرب عن املشي  كفأت اإلناء إذا قلبته أو إىل ميني ومشال ويؤيد األول قوله اآليت
بعبارتني فرارا من كراهة تكرار اللفظ هونا بفتح فسكون أي حال كونه هينا أو هو صفه ملصدر حمذوف أي مشيا 

هينا بلني ورفق واهلون الرفق ذريع كسريع وزنا ومعىن املشية بكسر امليم أي سريعها مع سعة اخلطوة فمع كون 
د خطوته حىت كأن األرض تطوى له إذا مشى كأمنا ينحط من صبب أي منحدر من األرض مشيه بسكينة كان مي

وأصله النزول من علو إىل سفل ومنه صببت املاء واملراد التشبيه باملنحدر من علو إىل سفل حبيث ال إسراع وال 
رف أنه ال تعارض بني اهلون إبطاء وخري األمور أوساطها قال بعضهم واملشيات عشرة أنواع هذه أعدهلا ومبا تقرر يع

الذي هو عدم العجلة وبني االحندار والتقلع الذي هو السرعة فمعىن اهلون الذي ال يعجل يف مشيته وال يسعى عن 
  قصد إال حلادث أمر مهم وأما االحندار والقلع فمشيه اخللقي وإذا التفت التفت مجيعا ويف رواية مجعا كضربا أي

ر وال يلوى عنقه كالطائش اخلفيف بل كان يقبل ويدبر مجيعا قال القرطيب ينبغي أن شيئا واحدا فال يسارق النظ
خيص بالتفاته وراءه أما التفاته مينه أو يسرة فبعنقه خافض من اخلفض ضد الرفع الطرف أي البصر يعين إذا نظر إىل 

مث أردف ذلك مبا هو كالتفسري شيء خفض بصره تواضعا وحياء من ربه وذلك هو شأن املتأمل املتفكر املشتغل بربه 
  له فقال نظره إىل األرض

حال السكوت وعدم التحدث أطول من نظره إىل السماء ألنه كان دائم املراقبة متواصل الفكر فنظره إليها رمبا 
مزق فكره ومزق خشوعه وألن نظر النفوس إىل ما حتتها أسبق هلا من نظرها إىل ما عال عليها أما يف غري حال 

والسكون فكان رمبا نظر إىل السماء بل جاء يف أيب داود وكان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إىل  السكوت
  السماء وهذا كله يف غري الصالة أما فيها فكان ينظر إليها أوال فلما نزلت الذين هم يف صالهتم خشعون أطرق

بكتاب ورثه عن آبائه كتبه أصحاب املسيح فائدة رأيت خبط احلافظ مغلطاي أن ابن طغر ذكر أن عليا أتاه راهب 
احلمد هللا الذي قضى فيما قضى وسطر فيما سطر أنه باعث يف األميني رسوال ال فظ وال غليظ وال ( فإذا فيه 

صخاب يف األسواق وال جيزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح أمته احلمادون نظره إىل األرض أطول من نظره 
اجليم أي معظمه وأكثره املالحظة مفاعلة من اللحظ أي النظر بشق العني مما يلي الصدغ  إىل السماء جل نظره بضم

أراد به هنا أنه كان أكثر نظره يف حال اخلطاب املالحظة وكثرة الفكر فال يعارض قوله إذا التفت التفت مجيعا 



ب مشى كبري القوم وراءهم يسوق أصحابه أي يقدمهم أمامه وميشي خلفهم كأنه يسوقهم تواضعا وإرشادا أىل ند
وال يدع احدا ميشي خلفه أو ليخترب حاهلم وينظر إليهم حال تصرفهم يف معاشهم ومالحظتهم إلخواهنم فرييب من 
يستحق التربية ويكمل من حيتاج التكميل ويعاقب من يليق به املعاقبة ويؤدب من يناسبه التأديب وهذا شأن املوىل 

ت متشي خلف ظهره أو لغري ذلك وإمنا تقدمهم يف قصة جابر رضي اهللا تعاىل عنه ألنه مع رعيته أو الن املالئكة كان
دعاهم إليه فجاؤا تبعا له ويبدأ ويف رواية يبدر أي يسبق من لقيه بالسالم حىت الصبيان تأديبا هلم وتعليما ملعامل الدين 

إال لعذر كصالة وبراز قال ابن القيم ومل ورسوم الشريعة وإذا سلم عليه أحد رد عليه كتحيته أو أحسن منها فورا 
يكن يرده بيده وال برأسه وال بأصبعه إال يف الصالة ثبت بذلك عدة أخبار ومل جييء ما يعارضها إال شيء باطل ت 

} صلى اهللا عليه وسلم{يف الشمائل النبوية طب هب عن هند بن أيب هالة بتخفيف الالم وكان وصافا حللية النيب 
هو ابن خدجية وهالة اسم لدارة القمر قتل مع علي يوم اجلمل وقيل مات يف طاعون عمواس وبقي وهو ربيبه إذ 

  مدة مل جيد من يدفنه لكثرة املوتى حىت نادى مناد واربيب رسول اهللا فترك الناس موتاهم ورفعوه على األصابع حىت

جلي قال أبو داود اخشى ان يكون كذابا دفن رمز املصنف حلسنه ولعله العتضاده عنده وإال ففيه مجيع بن عمر الع
وتوثيق ابن حبان له متعقب بقول البخاري إن فيه نظرا ولذلك جزم الذهيب بأنه واه وفيه رجل من متيم جمهول ومن 

  مث قال بعض الفحول خرب معلول

  )كان يف ساقيه محوشة (  ٢٥

  ت ك عن جابر بن مسرة صح
ة حباء مهملة مفتوحة وشني معجمة أي دقة قال القاضي محوشة الساق كان يف ساقيه روي باإلفراد وبالتثنية محوش

دقتها يقال محشت قوائم الدابة إذا دقت هكذا ضبط بعضهم وقال بعضهم مخوشة بضم أوله املعجمة دقتها وبكسره 
ناقب ك ليفيد التقليل واملراد نفى غلظها وذلك مما ميتدح به وقد أكثر أهل القيافة من مدحها وفوائدها ت يف امل

  كالمها عن جابر بن مسرة وقال حسن غريب صحيح
  د عن جابر صح) كان يف كالمه ترتيل أو ترسيل (  ٢٦

كان يف كالمه ويف رواية كان يف قراءته ترتيل أي تأن ومتهل مع تبيني احلروف واحلركات حبيث يتمكن السامع من 
} صلى اهللا عليه وسلم{لناس دخلوا عليه عدها أو ترسيل عطف تفسريي أو شك من الراوي ويف احلديث أن ا

أرساال يصلون عليه أي فرقا مقطعة يتبع بعضهم بعضا وأخذ بذا مجع ففضلوا قراءة القليل املرتل على الكثري بغري 
ترتيل ألن القصد من القراءة التدبر والفهم وذهب قوم إىل فضيلة الكثرة واحتجوا بأخبار قال ابن القيم والصواب 

ترتيل والتدبر أرفع قدرا وثواب كثرة القراءة أكثر عددا فاالول كمن تصدق جبوهرة عظيمة والثاين أن قراءة ال
  كمن تصدق بدنانري كثرية د عن جابر ابن عبد اهللا قال الزين العراقي فيه شيخ مل يسم

  م عن انس صح) كان كثري العرق (  ٢٧

وقد يستعار لغريه وكانت أم سليم جتمع عرقه فتجعله كان كثري العرق حمركا ما يترشح من جلد اإلنسان كما سبق 
  يف قارورة وختلطه يف الطيب لطيب رحيه



والقلب الطاهر احلي يشم منه رائحة الطيب كما أن القلب اخلبيث امليت يشم منه رائحة الننت ألن ننت القلب 
يقوي طيبها ويفوح عرف  والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره والعرق يفيض من الباطن فالنفس العلية

  عرقها حىت يبدو على اجلسد واخلبيثة بضدها
فائدة أخرج أبو يعلى عن أيب هريرة مرفوعا قال جاء رجل فقال يا رسول اهللا إين زوجت ابنيت وأنا أحب أن تعينين 

نك أن بشيء قال ما عندي شيء ولكن إذا كان غدا فأتين بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة وآية ما بيين وبي
} صلى اهللا عليه وسلم{أجيف ناحية الباب فلما كان من الغد أتاه الرجل بقارورة واسعة وعود شجرة فجعل النيب 

يسلت العرق عن ذراعيه حىت امتألت القارورة فقال خذها وأمر بنتك أن تغمس هذا العود يف القارورة فتتطيب 
ا بيت املطيبني قال الذهيب حديث منكر م عن أنس قال فكانت إذا تطيبت شم أهل املدينة رائحة ذلك الطيب فسمو

  يأيت أم سليم فيقيل عندها فتبسط له نطعا وكان كثري العرق فكانت جتمعه يف الطيب} صلى اهللا عليه وسلم{النيب 
  م عن جابر بن مسرة صح) كان كثري شعر اللحية (  ٢٨

ألت ما بني كتفيه قال القرطيب وال يفهم منه أنه كان كان كثري شعر اللحية أي غزيرها مستديرها زاد يف رواية قد م
طويلها ملا صح أنه كان كث اللحية أي كثري شعرها غري طويلة انتهى قال الغزايل ويف خرب غريب أنه كان يسرحها 

  يف اليوم مرتني م جابر بن مسرة
  د عن عائشة صح) كان كالمه كالما فصال يفهمه كل من مسعه (  ٢٩

  فصال أي فاصال بني احلق والباطل كان كالمه كالما

وآثره عليه ألنه أبلغ أو مفصوال عن الباطل أو مصونا عنه فليس يف كالمه باطل أصال أو خمتصا أو متميزا يف الداللة 
على معناه وحاصله أنه بني املعىن ال يلتبس على أحد بل يفهمه كل من مسعه من العرب وغريهم لظهوره وتفاصيل 

قتداره لكمال فصاحته على إيضاح الكالم وتبيينه وهلذا تعجب الفاروق من شأنه وقال له مالك حروفه وكلماته وا
أفصحنا ومل خترج من بني أظهرنا قال كانت لغة إمساعيل قد درست أي متممات فصاحتها فجاءين هبا جربائيل 

ملفلقني املصاقع حىت قعدوا فحفظتها وورد أنه كان يتكلم مع الفرس بالفارسية قال الزخمشري وقد أعيا أولئك ا
مقهورين ونكبوا فصاروا مبهوتني واستكانوا وأذعنوا وأسهبوا باالستعجاب وأيقنوا أن اهللا عزت قدرته حمض هذا 
اللسان العريب وألقي على لسانه زبدته فما من خطيب يقاومه إال نكص متفكك الرجل وما من مصقع يناهزه إال 

نطق إال كان كالربذون مع احلصان املطهم وال وقع من كالمه شيء يف كالم رجع فارغ السجل وما قرن مبنطقه م
الناس إال أشبه الوضح يف ثقبة األدهم وقال ابن القيم كان افصح اخللق وأعذهبم كالما وأسرعهم اداء وأحالهم 

املفرد املوجز منطقا حىت كان كالمه يأخذ بالقلوب ويسيب األرواح وقد شهد له بذا أعداؤه وقد مجعوا من كالمه 
البليغ البديع دواوين ال تكاد حتصى د عن عائشة ورواه عنها أيضا الترمذي لكنه قال حيفظه من جلس إليه وقال 

  النسائي يف اليوم والليلة حيفظه كل من مسعه قال الزين العراقي وإسناده حسن
ان وجهه مثل كل من الشمس م عن جابر ابن مسرة صح ك) كان وجهه مثل الشمس والقمر وكان مستديرا (  ٣٠

والقمر أي الشمس يف األضاءة والقمر يف احلسن واملالحة أو الواو مبعىن بل إذ الشمس متنع استيفاء احلظ من 
  رؤيتها فالالئق القمر وما الوفاء من أنه مل يقم مع مشس إال غلب ضوؤه ضوء الشمس



احمة يف الغلبة فذلك حني كانت الشمس يف السماء الرابعة ال ينايف التشبيه بالشمس ألنه إن سلم عدم املبالغه أو املس
ال مطلقا على أنه يكفي أهنا أعرف وأشهر وال دعوى املماثلة العرفية ألن القدر الغري الفاحش ال يضر عرفا وكان 

م عن جابر  مستديرا وقيل التشبيه بالنريين إمنا يتبادر منه الضوء واملالحة فبني اإلستدارة ليكون التشبيه فيها أيضا
  بن مسرة

  كان أبغض اخللق إليه الكذب ٣١

  هب عن عائشة ح
كان أبغض اخللق أي أبغض أعمال اخللق إليه الكذب لكثرة ضرره ومجوم ما يترتب عليه من املفاسد والفنت وكان 

عنه ال يقول يف الرضى والغضب إال احلق كما رواه أبو داود عن ابن عمر وهلذا كان يزجر أصحابه وأهل بيته 
ويهجر على الكلمة من الكذب املدة الطويلة وذلك ألنه قد يبين عليه أمورا رمبا ضرت ببعض الناس ويف كالم 

احلكماء إذا كذب السفري بطل التدبري وهلذا ملا علم الكفار أنه أبغض األشياء إليه نسبوه إليه فكذبوا مبا جاءهم به 
بول ما جاء به من اهلدى ويذهب فائدة الوحي وروى أن حذيفة من عند اهللا ليغيظوه بذلك ألنه يوقف الناس عن ق

قال يا رسول اهللا ما أشد ما لقيت من قومك قال خرجت يوما ألدعوهم إىل اهللا فما لقيين أحد منهم إال وكذبين 
هب عن عائشة رمز املصنف حلسنه وقضية صنيع املصنف أن البيهقي خرجه وسكت عليه وهو باطل فإنه خرجه من 

إسحق بن إبراهيم الديري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أيب مليكة عن عائشة وعن حممد بن حديث 
أيب بكر عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن عائشة مث عقبه مبا نصه قال البخاري وهو مرسل يعين بني إبراهيم بن 

ث معمر عن غري الزهري فإنه ال يكاد ميسرة وعائشة وال يصح حديث ابن أيب مليكة قال البخاري ما أعجب حدي
يوجد يف حديث صحيح أ ه فأفاد بذلك أن فيه ضعفا أو انقطاعا فاقتطاع املصنف لذلك من كالمه وحذفه من سوء 

  التصرف وإسحق الديري يستبعد لقيه لعبد الرزاق كما أشار إليه ابن عدى وأورده الذهيب يف الضعفاء

  كان أحب األلوان إليه اخلضرة ٣٢

  وابن السين وأبونعيم يف الطب عن أنس ض طس
كان أحب األلوان إليه من الثياب وغريها اخلضرة ألهنا من ثياب اجلنة فاخلضرة أفضل األلوان وهلذا كانت السماء 

خضراء وما نرى حنن من الزرقة إمنا هو لون البعد ويف اخلرب إن النظر إىل اخلضرة واملاء اجلاري يقوي البصر 
املزية كان أحب األلوان إليه قال ابن بطال وكفى به شرفا موجبا للمحبة طس وابن السين  فلخصاصته هبذه

وأبونعيم يف الطب النبوي عن أنس ابن مالك ورواه عنه أيضا البزار قال احلافظ العراقي إسناده ضعيف لكن له 
فقيل ما أحسن هذه اخلضرة شواهد منها ما خرجه ابن عدي يف البيهقي عن قتادة قال خرجنا مع أنس إىل األرض 

  اخلضرة} صلى اهللا عليه وسلم{فقال أنس كنا نتحدث أن أحب األلوان إىل املصطفى 
كان أحب التمر إليه العجوة أبو نعيم عن ابن عباس ض كان أحب التمر إليه العجوة قيل عجوة املدينة وقيل  ٣٣

و نعيم يف الطب عن ابن عباس ورواه عنه أيضا ه أبو مطلقا وهي أجود التمر وألينه وألذه هناك وهلا منافع كثرية أب
  الشيخ ابن ماجه وباللفظ املزبور قال الزين العراقي فإسناده ضعيف

  كان أحب الثياب إليه القميص د ت ك عن أم سلمة صح ٣٤
زار كان أحب الثياب إليه من جهة اللبس القميص أي كانت نفسه متيل إىل لبسه أكثر من غريه من حنو رداء أو إ



ألنه أستر منهما وأيسر الحتياجهما إىل حل وعقد خبالفه فهو أحبها إليه لبسا واحلربة أحبها إليه رداء فال تدافع بني 
حديثيهما أو ذاك أحب املخيط وذا أحب غريه ويلوح من ذلك أن لبسه له أكثر وكان ال خيتلج يف ذهين خالفه 

  صطفىحىت رأيت احلافظ العراقي قال يف حديث إلياس امل
البن أيب ملا مات ما نصه وفيه لبسه عليه الصالة والسالم للقميص وإن كان األغلب من } صلى اهللا عليه وسلم{

عادته وعادة سائر العرب لبس اإلزار والرداء أه ومل أقف له على سلف يف جزمه هبذه األغلبية بالنسبة خلصوص 
  وفوق كل ذى علم عليم} صلى اهللا عليه وسلم{املصطفى 

 يلزمه من كون ذلك أغلب للعرب كونه أغلب له ألن أحواله وشؤونه كانت منوطة مبا يؤمر به ومبا كان دأب وال
آبائه وإخوانه من األنبياء واملرسلني فيما مل يوح إليه بشيء ال بشعار العرب وزيهم على أن أغلبية لبس اإلزار 

ثة غالبا معا فتدبر د ت يف اللباس ك كلهم عن أم سلمة والرداء ال ينايف أغلبية لبس القميص وال مانع من لبس الثال
ورواه عنها أيضا النسائي يف الزينة قال الصدر املناوي وفيه أبو مثيلة حيىي بن واضح أدخله البخاري يف الضعفاء 

  لكن وثقة ابن معني
  كان أحب الثياب إليه احلربة ق د ن عن أنس صح ٣٥

فظ رواية الشيخني احلربة كعتبة برد مياين ذو ألوان من التحبري وهو التزيني كان أحب الثياب إليه أن يلبسها هذا ل
والتحسني قال الطييب واحلربة خرب كان وأن يلبسها متعلق أحب أي كان بأحب الثياب إليه ألجل اللبس احلربة 

كان بالغ النهاية يف  الحتماهلا الوسخ أو للينها وحسن انسجام نسجها وإحكام صنعتها وموافقتها لبدنه الشريف فإنه
النعومة واللني فاخلشن يضره ودعوى أنه إمنا أحبها لكوهنا خضراء وثياب أهل اجلنة خضر يردها ما جاء يف رواية 

أهنا محراء قال يف املطامح وهذا على ما فهم أنس من حاله ولعل البياض كان أحب إليه وذكر يف غري ما حديث أنه 
أحب الثياب إليه لكنه مل يكثر من لبس املخطط وقد حيب الشيء ويندب إليه وال  خري الثياب وقال البغدادي كانت

يستعمله خلاصية يف غريه كقوله أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وما روى قط أنه أخذ نفسه 
يد أويل العزم بذلك بل قالت عائشة كان يصوم حىت نقول ال يفطر ويفطر حىت نقول ال يصوم مع القطع بأنه س

وقال بعضهم هذا احلديث يعارضه ما ورد أنه صلى بثوب أمحر فخلعه وأعطاه لغريه وقال أخشى أن أنظر إليه 
  فيفتنين

  عن صاليت وأجيب بأن أقبية احلربة خاصة بغري الصالة مجعا بني احلديثني ق يف اللباس د ن عن أنس ابن مالك
  ه خ ه عن عائشة صحكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحب ٣٦

  كان أحب الدين بالكسر يعين التعبد إليه ما داوم عليه صاحبه

وإن قل ذلك العمل املداوم عليه يعين ما واظب عليه مواظبة عرفية وإال فحقيقة الدوام مشول مجيع األزمنة وذلك 
اب اجلواد وتارك العمل بعد غري مقدور وإمنا كان أحب إليه ألن املداوم يدوم له اإلمداد واإلسعاد من حضرة الوه

الشروع كاملعرض بعد الوصول واهلاجر بعد ما منحه من الفضل والبدل وبدوام القليل تستمر الطاعة واإلقبال على 
  اهللا خبالف الكثري املشاق خ د عن عائشة

  كان أحب الرياحني إليه الفاغية طب هب عن أنس ض ٣٧
و كل نبت طيب الريح كذا يف القاموس ويف املصباح الرحيان كل كان أحب الرياحني مجع رحيان نبت طيب الريح أ



نبت طيب الريح لكن إذا أطلق عند العامة انصرف إىل نبات خمصوص إليه الفاغية نور احلناء وهو من أطيب 
ء الرياحني وأحسنها ويف خرب أهنا سيدة الرياحني يف الدنيا واآلخرة ويف الشعب عن ابن درستويه الفاغية عود احلنا

يغرس مقلوبا فيخرج بشيء أطيب من احلناء فيسمى الفاغية قال املصنف وفيه منافع من أوجاع العصب والتمدد 
والفاجل والصداع وأوجاع اجلنب والطحال ومينع السوس من الثياب ودهنه يلني العصب وحيلل األعياء والنصب 

ر ويزينها ويكسيها محرة وطيبا طب هب من ويوافق اخلناق وكسر العظام والشوهة وأوجاع األرحام ويقوي الشعو
صلى {حديث عبد احلميد ابن قدامة عن أنس قال ابن القيم اهللا أعلم حبال هذا احلديث فال نشهد على رسول اهللا 

مبا ال نعلم صحته وقال الذهيب يف الضعفاء عبد احلميد بن قدامة عن أنس يف الفاغية قال البخاري } اهللا عليه وسلم
  يه أ هال يتابع عل

  كان أحب الشاة إليه مقدمها ابن السين وأبونعيم يف الطب هق عن جماهد مرسال صح ٣٨

  كان أحب الشاة إليه مقدمها لكونه أقرب إىل املرعى وأبعد عن األذى وأخف على املعدة وأسرع إهنضاما

أثريها يف القوى وخفتها على وذا من طبه الذي ال يدركه إال أفاضل األطباء فإهنم شرطوا يف جودة األغذيه نفعها وت
  املعدة وسرعة هضمها ابن السين وأبونعيم كالمها يف كتاب الطب النبوي هق كلهم عن جماهد ابن جبري مرسال

  كان أحب الشراب إليه احللو البارد حم ت ك عن عائشة ٣٩
عذب له املاء او املمزوج كان أحب الشراب إليه احللو البارد املاء العذب كالعيون واآلبار احللوة فإنه كان يست

بعسل أو املنقوع يف متر وزبيب قال ابن القيم واألظهر أنه يعمها مجيعا وال يشكل بأن اللنب كان أحب إليه ألن 
الكالم يف شراب هو ماء أو فيه ماء وإذا مجع املاء هذين الوصفني أعىن احلالوة والربد كان من أعظم أسباب حفظ 

لقلب وتنفذ الطعام إىل األعضاء أمت تنفيذ وأعان على اهلضم وقال يف العارضة كان الصحة ونفع الروح والكبد وا
يشرب املاء البارد ممزوجا بالعسل فيكون حلوا باردا وكان يشرب اللنب ويصب عليه املاء حىت يربد أسفله حم ت 

ذهيب بأنه من رواية يف األشربة عن عائشة وقال الصحيح عن الزهري مرسال ك يف األطعمة عن عائشة وتعقبه ال
  عبداهللا بن حممد بن حيىي بن عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة وعبداهللا هالك فالصحيح إرساله أ ه

  كان أحب الشراب إليه اللنب أبو نعيم يف الطب عن ابن عباس ٤٠
والسمنية واملائية كان أحب الشراب إليه اللنب لكثرة منافعه ولكونه ال يقوم مقام الطعام غريه لتركبه من اجلبنية 

  وليس شيء من املائعات كذلك لكن ينبغي
أن ال يفرط يف استعماله ألنه رديء للمحموم واملصروع وإدامته تؤذي الدماغ وحتدث ظلمة البصر والغشي ووجع 

  املفاصل وسدد الكبد ونفخ املعدة ويصلحه العسل وحنوه أبو نعيم يف كتاب الطب النبوي عن ابن عباس
  لشراب إليه العسل ابن السين وأبونعيم يف الطب عن عائشةكان أحب ا ٤١

  كان أحب الشراب إليه العسل أي املمزوج باملاء

كما قيده به يف رواية أخرى وفيه من حفظ الصحة ما ال يهتدي ملعرفته إال فضالء الطباء فإن شربه ولعقه على الريق 
هتا ويفتح سددها ويسخنها باعتدال ويفعل ذلك بالكبد يذيب البلغم ويغسل مخل املعدة وجيلو لزوجتها ويدفع فضال

والكلى واملثانة وإمنا يضر بالعرض لصاحب الصفراء حلدته وحدة الصفراء فرمبا هيجها ودفع ضرره هلم باخلل قال 
يف العارضة العسل واللنب مشروبان عظيمان سيما لنب اإلبل فإهنا تأكل من كل الشجر وكذا النحل ال تبقي نورا إال 



أكلت منه فهما مركبان من أشجار خمتلفة وأنواع من النبات متباينة فكأهنما شرابان مطبوخان مصعدان لو اجتمع 
األولون واآلخرون على أن يركبوا شيئني منهما ما أمكن فسبحان جامعهما ابن السين وأبونعيم معا كالمها يف 

  كتاب الطب النبوي عائشة
  عبان د عن عائشة ضكان أحب الشهور إليه أن يصومه ش ٤٢

كان أحب الشهور إليه ان يصومه شعبان أخذ منه أن أفضل الصوم بعد رمضان شعبان ومر اجلمع بينه وبني قوله 
أفضل الصيام بعد رمضان احملرم د ن عن عائشة ورواه عنها احلاكم باللفظ املزبور وزاد مث يصله برمضان وقال على 

  شرطهما وأقره عليه الذهيب
  أبو نعيم عن ابن عباس ض) ب الصباغ إليه اخلل كان أح(  ٤٣

كان أحب الصباغ إليه اخلل أي كان أحب الصبوغ إليه ما صبغ باخلل واخلل إذا أضيف إليه حنو حناس صبغ أخضر 
أو حنو حديد صبغ أسود أبو نعيم يف الطب عن ابن عباس ورواه عنه أبو الشيخ باللفظ املذكور قال احلافظ العراقي 

  يفإسناده ضع
  طب عن ابن أيب أويف صح) كان أحب الصبغ إليه الصفرة (  ٤٤

كان أحب الصبغ إليه الصفرة لعله أراد به اخلضاب بدليل أنه كان خيضب هبا ومر به من خضب بالصفرة 
  فاستحسنه

ال ابن وحيتمل أنه املراد من الثياب وال يعارضه النهي عن املصفر واملزعفر ألن ما يف هنا يف األصل خبالف ذلك ق
العريب ومل يرد يف لباس األصفر حديث أه وهو خطأ وزلل فقد قال احلافظ عبد احلق وغريه ورد يف األصفر أحاديث 

وعلي قميص أصفر ويف أيب } صلى اهللا عليه وسلم{كثرية منها ما خرجه البخاري عن أم خالد اتيت رسول اهللا 
مل يكن شيء أحب أليه من الصفرة وقد } لى اهللا عليه وسلمص{داود قيل البن عمر مل تصبغ باألصفر فقال إن النيب 

صلى اهللا عليه {كان يصبغ هبا ثيابه كلها حىت عمامته وأخرج الطرباين عن قيس التميمي قال رأيت رسول اهللا 
} صلى اهللا عليه وسلم{وعليه ثوب أصفر ورأيته يسلم على نساء وقال ابن عبد الرب مل يكن رسول اهللا } وسلم
الصفرة إال ثيابه طب عن ابن أيب أوىف رمز املصنف لصحته وإنه لشيء عجيب فقد قال اهليثمي فيه عبيد بن يصبغ ب

  القاسم وهو كذاب متروك
  عن ابن عباس صح) د ك ( كان أحب الطعام إليه الثريد من اخلبز والثريد من احليس (  ٤٥

أن يثرد اخلبز أي يفتت مث يبل مبرق وقد يكون معه حلم وهو بفتح املثلثة ) كان أحب الطعام إليه الثريد من اخلبز ( 
  ملزيد نفعه وسهولة مساغة وتيسر مناولته

وبلوغ الكفاية منه بسرعة اللذة والقوة وقلة املؤنة يف املضغ والثريد من احليس هو متر خلط بأقط ومسن واألصل فيه 
  اخللط قال الراجز

  التمر والسمن مجيعا واألقط
  خيتلطاحليس إال أنه مل 

د من رواية رجل من أهل البصرة مل يسم عن عكرمة عن ابن عباس مث قال أبو داود يف بعض رواياته وهو حديث 
  ضعيف من رواية عمر بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس وقال صحيح وأقره الذهيب



  كان أحب العراق إليه ذراع الشاة(  ٤٦

حب العراق إليه بضم العني مجع عرق بالسكون وهو أكل حم د وابن السين وأبو نعيم عن ابن مسعود صح كان أ
اللحم عن العظم تقول عرقت العظم عرقا أكلت ما عليه من اللحم كذا يف املصباح قال يف النهاية وهو مجع نادر 
ذراعي الشاة تثنيه ذراع كحمار وهو من الغنم والبقر ما فوق الكراع وذلك ألهنا أحسن نضجا وأسرع استمراء 

نا وأبعد عن مواضع األذى مع زيادة لذهتا وعذوبة مذاقها حم د وابن السين وأبو نعيم كالمها يف الطب وأعظم لي
  النبوي عن ابن مسعود رمز لصحته

  كان أحب العمل إليه ما دووم عليه وإن قل ت ن عن عائشة وأم سلمة صح(  ٤٧
توجب ألفة النفس للعبادة املوجب إلقبال احلق  كان أحب العمل إليه مادووم عليه وإن قل ملا تقدم من أن املداومة( 

تعاىل مبزايا اإلكرام ومواهب اإلنعام ت عن عائشة وأم سلمة معا ورواه مسلم من حديث عائشة بلفظ كان أحب 
  الدين إليه ما داوم عليه صاحبه

  هريرة ض عد عن عائشة النوقاين يف كتاب البطيخ عن أيب) كان أحب الفاكهة إليه الرطب والبطيخ (  ٤٨
بكسر الباء وكان يأكل هذا هبذا دفعا لضرر كل منهما وإصالحا له ) كان أحب الفاكهة إليه الرطب والبطيخ ( 

باآلخر ألن الرطب حار رطب يف الثانية يقوي املعدة الباردة ويزيد يف الباه لكنه سريع العفن معكر للدم والبطيخ 
ى حل أكل الطيبات وقد أمرت الرسل بأكلها يف القرآن ورد على بارد رطب ملطف للحرارة امللتهبة وفيه دليل عل

من كره ذلك من السلف وفعل ذلك إن نشأ عن خبل فهو حرام شديد التحرمي أو بقصد خمالفة النفس وقمع 
الشهوة فجائز عد عن عائشة وفيه عباد بن كثري الثقفي نقل يف امليزان تضعيفه عن مجع مث ساق له هذا احلديث عن 

  النوقاين يف كتاب ما ورد يف فضائل البطيخ عن أيب هريرة قال العراقي وكالمها ضعيف جدا عائشة
  أبو نعيم عن ابن عباس ض) كان أحب اللحم إليه الكتف (  ٤٩

  )كان أحب اللحم إليه الكتف ( 

رد على املانعني ألهنا أسلم من األذى وأبعد عنه وأقوى اللحم وأطيبه وأسرعه نضجا كالذراع املتصلة بالكتف وفيه 
أكل اللحم من فرق الضالل أبو نعيم يف الطب عن ابن عباس ورواه عنه أيضا باللفظ املزبور أبو الشيخ قال احلافظ 

وضعت بني يدي رسول اهللا ( العراقي وإسناده ضعيف لكن يف الصحيحني عن أيب هريرة ما هو يف معناه وهو قوله 
  )لم قصعة من ثريد وحلم فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه عليه وعلى آله وس} صلى اهللا عليه وسلم{

  حم م د ه عن عبد اهللا بن جعفر صح) كان أحب ما استتر به حلاجته هدف أو حائش خنل (  ٥٠
كان أحب ما استتر به حلاجته أي لقضاء حاجة يف حنو الصحراء هدف بفتح اهلاء والدال ما ارتفع من أرض أو ( 

حباء مهملة وشني معجمة خنل جمتمع ملتف كأنه اللتفافه حيوش بعضه لبعض وفيه ندب االستتار بناء أو حائش خنل 
  عند قضاء احلاجة واألكمل أن يغيب الشخص عن الناس قال النووي وهذه

  خلفه وقال إىل آخره} صلى اهللا عليه وسلم{سنة متأكدة حم م د ه عن عبداهللا بن جعفر قال أردفين رسول اهللا 
  أخف الناس صالة يف متام م ت ن عن أنس صحكان (  ٥١

لفظ رواية مسلم من أخف الناس صالة إذا صلى إماما ال منفردا كما صرح به احلديث اآليت عقبة ) كان أخف ( 
يف متام لألركان قيد به دفعا لتوهم من يفهم انه ينقص منها حيث عرب بأخف قال ابن تيمية فالتخفيف الذي كان 



يام والقعود وإن كان يتم الركوع والسجود ويطيلهما فلذلك صارت صالته قريبا من السواء يفعله هو ختفيف الق
وقال بعضهم حممول على بعض األحوال وإال فقد ثبت عنه التطويل أيضا جدا أحيانا م ت عن أنس ابن مالك ويف 

مسلم عن صاحبه واألمر  رواية ملسلم أيضا كان يوجز يف الصالة ويتم وظاهر صنيع املصنف أن هذا مما تفرد به
  خبالفه فقد قال الزين العراقي يف املغين إنه متفق عليه

  حم ع عن أيب واقد صح) كان أخف الناس صالة على الناس وأطول الناس صالة لنفسه (  ٥٢

  )كان أخف الناس صالة على الناس ( 

ما فعل يف قصة بكاء الصيب وحنوه وفيه يعين املقتدين به واطول الناس صالة لنفسه ما مل يعرض ما يقتضي التحقيق ك
كالذي قبله أنه يندب لإلمام التخفيف من غري ترك شيء من األبعاض واهليئات لكن ال بأس بالتطويل برضاهم أن 
احنصروا كما استفيد من حديث آخر حم ع من حديث نافع بن سرجس عن أيب واقد بقاف ومهملة الليثي مبثلثة 

بن مالك املديين شهد بدرا قال يف املهذب إسناده جيد ونافع هذا قال أمحد ال أعلم إال بعد التحتية وامسه احلارث 
  خريا أه
كان إذا اتى مريضا أو أيت به قال أذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال (  ٥٣

  ق ه عن عائشة) يغادر سقما 

  ال يف دعائه له أذهب الباس بغري مهز للمؤاخاةكان إذا أتى مريضا أو أيت به شك من الراوي ق

وأصله اهلمز أي الشدة والعذاب رب الناس حبذف حرف النداء اشفه هباء السكت أو الضمري للعليل وأنت ويف 
رواية حبذف الواو الشايف أخذ منه جواز تسميته تعاىل مبا ليس يف القرآن بشرط أن ال يوهم نقصا وأن يكون له 

هذا منه فإن فيه وذامرضت فهو يشفني ال شفاء باملد مبين على الفتح واخلرب حمذوف تقديره لنا أو أصل يف القرآن و
له إال شفاؤك بالرفع على أنه بدل من حمل ال شفاء قال الطييب خرج خمرج احلصر تأكيدا لقوله انت الشايف ألن خرب 

ء ال ينجع إال بتقدير اهللا شفاء مصدر منصوب املبتدأ إذا عرف بالالم أفاد احلصر ألن تدبري الطبيب ونفع الدوا
بقوله اشف ال يغادر بغني معجمه يترك سقما بضم فسكون وبفتحتني وفائدة التقييد به أنه قد حيصل الشفاء من 
ذلك املرض فيخلفه مرض آخر وكان يدعو له بالشفاء املطلق ال مبطلق الشفاء وقال الطييب قوله شفاء إىل آخره 

وتنكري سقما للتقليل واستشكل الدعاء بالشفاء مع ما يف املرض من كفارة وأجور وأجيب بان  تكميل لقوله اشف
الدعاء عبادة وهو ال ينافيهما قال ابن القيم ويف هذه الرقية توسل إىل اهللا بكمال ربوبيته ورمحته وأنه وحده الشايف 

  ق ه وكذا النسائي أربعتهم يف الطب كلهم عن عائشة
ى باب قوم مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه األمين أو األيسر ويقول السالم كان إذا ات(  ٥٤

  عليكم السالم عليكم حم د عن عبد اهللا بن بسر صح
  بنحو عيادة أو زيارة أو غري ذلك من الصاحل مل) كان إذا أتى باب قوم ( 

د كشفه مما هو داخل البيت ولكن يستقبله من يستقبل الباب من تلقاء وجهه كراهة أن يقع النظر على ما ال يرا
ركنه األمين أو األيسر فيقول السالم عليكم وذلك ألن الدور يومئذ مل تكن هلا ستور والظاهر أن تكرير السالم إمنا 

هو ملن عن ميينه مرة ومن عن يساره مرة حم د يف االدب عن عبد اهللا بن بسر بضم املوحدة وسني مهملة ساكنة 



ف حلسنه وفيه كما قال ابن القطان بقية وحاله معروف وحممد بن عبد الرمحن بن عدة ذكره ابو حامت ومل رمز املصن
  يذكر له حاال قال ابن القطان فهو عنده جمهول

  كان إذا أتاه الفيء قسمه يف يومه فأعطى اآلهل حظني وأعطى العزب حظا(  ٥٥

  د ك عن عوف بن مالك صح
ال جيوز اإلبدال واإلدغام كما يف املصباح وهو اخلراج والغنيمة وأما ختصيصه مبا حصل كان إذا اتاه الفيء باهلمز و

من كفار بال قتال وإجياف فعرف الفقهاء قسمه بني مستحقيه يف يومه أي يف اليوم الذي يصل إليه فيه فأعطى اآلهل 
ا تزوج حظني بفتح احلاء بضبط باملد الذي له اهل أي زوجة اسم فاعل من أهل يأهل بكسر العني وضمها أهوال إذ

املصنف ألنه أكثر حاجة فيعطي نصيبا له ونصيبا لزوجته أو زوجاته وأعطي العزب الذي ال زوجة له حظا واحدا ملا 
ذكر وفيه طلب مبادرة اإلمام للقسمة ليصل احلق ملستحقه فينتفع به فورا وال جيوز التأخري إال لعذر وقوله العزب 

الذي يف املصابيح األعزب قال القاضي وهو أفعل من العزوبة هكذا هو وما رأيته مستعمال هكذا هو يف عدة نسخ و
هبذا املعىن إال يف هذا احلديث وإمنا املستعمل له العزب د يف اخلراج وسكت عليه كالمها عن عوف بن مالك قال 

  احلافظ العراقي وأما خرب كان يعطي العطاء مقدار العيلة فلم أر له أصال
  ابن سعد عن عكرمة مرسال صح) كان إذا أتاه رجل فرأى يف وجهه بشرا أخذ بيده (  ٥٦

  كان إذا أتاه رجل فرأى يف وجهه بشرا بكسر الباء وسكون الشني طالقة وجه

وأمارة سرور أخذ بيده إيناسا له واستعطافا ليعرف ما عنده مما يسره من نصرة الدين وقيام شعار اإلسالم وتأييد 
ابن العريب األخذ باليد نوع من التودد واملعروف كاملصافحة ابن سعد يف الطبقات عن عكرمة مرسال  املؤمنني قال

  وهو موىل ابن عباس
  كان إذا أتاه الرجل وله االسم ال حيبه حوله ابن منده عن عقبة ابن عبد صح ٥٧

حيبه لكراهة لفظه أو معناه عقال أو  كان إذا أتاه الرجل يعين اإلنسان فقد وقع له تغيري أمساء عدة نساء وله اسم ال
شرعا حوله بالتشديد أي نقله إىل ما حيبه ألنه كان حيب الفأل احلسن وكان شديد االعتناء بالعدول عن اسم 

تستقبحه العقول وتنفر منه النفوس وكذا ما فيه تزكية النفس ويف أيب داود ال تزكوا أنفسكم اهللا أعلم بأهل الرب 
فظ املشهور عن أيب الوليد عتبة بضم املهملة ومثناة فوقية ساكنة وموحدة ابن عبد السلمى منكم ابن منده احلا

صحايب شهد أول مشاهدة قريظة عمر مائة سنة وظاهر صنيع املصنف أنه ال يوجد أشهر من ابن منده وال أحق 
  ي ورجاله ثقاتبالغزو منه وهو عجب فقد رواه الطرباين باللفظ املزبور عن عتبة املذكور قال اهليثم

  كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فالن حم ق د ن ه عن ابن أيب أوىف صح ٥٨
كان إذا أتاه قوم بصدقتهم أي بزكاة أمواهلم قال امتثاال لقول ربه له وصل عليهم اللهم صل على آل فالن كناية 

هلم طهورا واخلف عليهم ما أخرجوه منها واعطف عمن ينسبون إليه أي زك أمواهلم اليت بذلوا زكاهتا واجعلها 
عليهم بالرمحة واغفر هلم إنك أنت الغفور الرحيم وهذا من خصائصه عليه الصالة والسالم إذ يكره تنزيها إفراد 

الصالة على غري نيب أو ملك ألنه صار شعارا هلم إذا ذكروا فال يقال لغريهم وإن كان معناه صحيحا حم ق د ن ه 
  لزكاة عن عبد اهللا ابن أيب أوىف علقمة بن خالد بن احلارث األسلميكلهم يف ا

  كان إذا أتاه األمر يسره ٥٩



قال احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وإذا أتاه األمر يكرهه قال احلمد هللا على كل حال ابن السين يف عمل يوم 
  وليلة ك عن عائشة صح

أتاه الشيء يسره قال احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وإذا أتاه األمر كان إذا أتاه األمر الذي يسره ويف رواية 
الذي يكرهه قال احلمد هللا على كل حال قال احلليمي هذا على حسن الظن باهللا تعاىل وأنه مل يأت باملكروه إال خلري 

كل شيء قدير ابن السين يف  علمه لعبده فيه وأراده به فكأنه قال اللهم لك اخللق واألمر تفعل ما تريد وأنت على
عمل يوم وليلة ك يف كتاب الدعاء عن زهري بن حممد عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قال احلاكم صحيح 

  فاعترضه الذهيب بأن زهريا له مناكري وقال ابن معني ضعيف فأىن له بالصحة
به كلوا ومل يأكل وإن قيل هدية ضرب كان إذا أيت بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال ألصحا ٦٠

  بيده فأكل معهم ق ن عن أيب هريرة صح
كان إذا أيت بطعام زاد أمحد يف روايته من غري أهله سأل عنه ممن أتى به أهدية بالرفع خرب مبتدأ حمذوف أي هذا 

صحابه أي من حضر وبالنصب بتقدير أجئتم به هدية أم جئتم به صدقة فإن قيل هو صدقة أو جئنا به صدقة قال أل
منهم كلوا ومل يأكل هو منه ألهنا حرام عليه وإذا قيل هدية بالرفع ضرب بيده أي مد يديه وشرع يف األكل مسرعا 
فأكل معهم من غري حتام عنه تشبيها للمد بالذهاب سريعا يف األرض فعداه بالباء قال البيضاوي وذلك ألن الصدقة 

غري إكراما ففي الصدقة نوع ذل لآلخذ فلذا حرمت عليه خبالف اهلدية ق ن منحة لثواب اآلخرة واهلدية متليك لل
  يف الزكاة عن أيب هريرة

  كان إذا أيت بالسيب أعطى أهل البيت مجيعا كراهية أن يفرق بينهم حم ه عن ابن مسعود ٦١

هات واألوالد واألقارب كان إذا أيت بالسيب النهب وأخذ الناس عبيدا وإماء أعطى أهل البيت مجيعا أي اآلباء واألم
كراهة أن يفرق بينهم ملا جبل عليه من الرأفة والرمحة فاستفدنا من فعله أنه يسن لإلمام أن جيمع مشلهم وال يفرقهم 

  ألنه أدعى إىل إسالمهم وأقرب إىل الرمحة واإلحسان هبم حم د عن ابن مسعود رمز املصنف لصحته
  ض كان إذا أيت بلنب قال بركة ه عن عائشة ٦٢

كان إذا أيت بلنب قال بركة أي هو بركة يعين شربه زيادة يف اخلري وكان تارة يشربه خالصا وتارة مشوبا مباء بارد 
  ألنه عند احللب حار وتلك البالد حارة تنكسر حدة حره بربد املاء ه عن عائشة

  كان إذا أيت بطعام أكل مما يليه وإذا أيت بالتمر جالت يده خط عن عائشة صح ٦٣
ان إذا أيت بطعام أكل مما يليه تعليما ألمته آداب األكل فإن األكل مما يلي الغري مكروه ملا فيه من مزيد الشره ك

والنهمة وإحلاق األذى مبن أكل معه وسببه أن كل آكل كاحلائز ملا يليه من الطعام فأخذ الغري له تعد عليه مع ما فيه 
سوء أدب من غري فائدة إذا كان الطعام لونا واحدا أما إذا اختلفت من تقذر النفوس مما خاضت فيه األيدي مث هو 

أنواعه فريخص فيه كما أشار إليه بقوله وإذا أيت بالتمر جالت باجليم يده فيه أي دارت يف جهاته وجوانبه فتناول 
الد طاف فيها منه ما أحب من جال الفرس يف امليدان جيول جوال جوالنا قطع جوانبه واجلول الناحية وجال يف الب

غري مستقر وذلك لفقد العلة املذكورة فيما قبله ومنه أخذ الغزايل أن حمل ندب األكل مما يليه ما إذا كان الطعام 
لونا واحدا وما إذا كان غري فاكهة أما هي فله أن جييل يده فيها ألهنا يف معىن التمر قال ابن العريب إذا كان الطعام 

فيه معىن إال الشره واجملاعة وإذا كان ذا ألوان كان جوالهنا له معىن وهو اختيار ما صنفا واحدا مل يكن للجوالن 
استطاب منه أ ه وقضيته ما مر أنه ال يكره األكل من غري ما يليه إذا أكل وحده لكن صرح بعض الشافعية 

  بالكراهة خط يف ترمجة



جه وسكت عليه وهو تلبيس فاحش فقد عبيد بن القاسم عن عائشة وظاهر صنيع املصنف ان خمرجه اخلطيب خر
  تعقبه مبا نصه قال أبو علي هذا كذاب وعبيد ابن أخت سفيان كان يضع احلديث وله أحاديث مناكري أه كالمه

كان إذا أيت بباكورة الثمرة وضعها على عينيه مث على شفتيه وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره مث يعطيه  ٦٤
  ان ابن السين عن أيب هريرة طب عن ابن عباس احلكيم عن أنسمن يكون عنده من الصبي

كان إذا أيت بباكورة الثمرة أي أول ما يدرك من الفاكهة قال أبو حامت الباكورة هي أول كل فاكهة ما عجل 
اإلخراج وابتكرت الفاكهة أكلت باكورهتا وخنلة باكورة وباكور وبكور أمثرت قبل غريها وضعها على عينيه مث 

شفتيه وقال يف دعائه اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره كان القياس أوهلا وآخرها لكنه ذكره على إرادة النوع على 
مث يعطيه من يكون عنده من الصبيان خص الصيب باإلعطاء لكونه أرغب فيه ولكثرة تطلعه إىل ذلك وملا بينهما من 

الطييب يف وجه املناسبة الصيب مثرة الفؤاد وباكورة  املناسبة يف حداثة االنفصال عن الغيب وذا أقرب من قول
اإلنسان ابن السين عن أيب هريرة طب عن ابن عباس قال اهليثمي رواه الطرباين يف الكبري والصغري ورجال الصغري 
رجال الصحيح أه وكالمه كالصريح يف أن سند الكبري مدخول فغزو املؤلف احلديث إىل الطريق الضعيفة وضربه 

  ن الطريق الصحيحة من سوء التصرف احلكيم الترمذي يف النوادر كلهم عن أنس ابن مالكصفحا ع
كان إذا أيت مبدهن الطيب لعق منه مث ادهن ابن عساكر عن سامل بن عبداهللا بن عمر والقاسم بن حممد مرسال  ٦٥
  ض

م واهلاء ما جيعل فيه الدهن واملدهنة كان إذا أيت مبدهن الطيب لعق منه أوال مث ادهن قال يف املصباح املدهن بضم املي
  تأنيث املدهن قال وهو من النوادر اليت جاءت بالضم وقياسه الكسر والدهن بالضم ما يدهن به من زيت

أو غريه لكن املراد هنا الدهن املطيب ابن عساكر يف تاريخ دمشق عن سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب أحد 
  مد الفقيه املشهور مرسالفقهاء التابعني والقاسم بن حم

كان إذا أيت بامرئ قد شهد بدرا والشجرة كرب عليه تسعا وإن أيت به قد شهد بدرا ومل يشهد الشجرة أو شهد  ٦٦
  الشجرة ومل يشهد بدرا كرب عليه سبعا

  وإذا أيت به مل يشهد بدرا وال الشجرة كرب عليه أربعا ابن عساكر عن جابر ض
بدرا أي غزوة بدر الكربى اليت أعز اهللا هبا اإلسالم والشجرة أي واملبايعة اليت كانت  كان إذا أيت بامرئ قد شهد

حتت الشجرة واملراد جاؤوا به ميتا للصالة عليه كرب عليه تسعا أي افتتح الصالة عليه بتسع تكبريات ألن ملن شهد 
 به قد شهد بدرا ومل يشهد الشجرة هاتني القضيتني فضال على غريه يف كل شيء حىت يف تكبريات اجلنائز وإذا أيت

أو شهد الشجرة ومل يشهد بدرا كرب عليه سبعا من التكبريات إشارة إىل شرف األول وفضله عليه وإذا أيت به مل 
يشهد بدرا وال الشجرة كرب عليه أربعا من التكبريات إشارة إىل أنه دوهنما يف الفضل قالوا وذا منسوخ خبرب احلرب 

كرب أربعا قالوا وهذا آخر األمرين وإمنا يؤخذ باآلخر } صلى اهللا عليه وسلم{عليه النيب  أن آخر جنازة صلى
فاآلخر من فعله وقد مر خرب إن املالئكة ملا صلت على آدم كربت عليه أربعا وقالوا تلك سنتكم يا بين آدم وقال 

إال ابن أيب ليلى وقال النووي يف  أبو عمرو انعقد اإلمجاع على أربع ومل نعلم من فقهاء األمصار من قال خبمس
اجملموع كان بني الصحابة خالف مث أنقرض وأمجعوا على أنه أربع لكن لو كرب اإلمام مخسا مل تبطل صالته ابن 

عساكر يف تارخيه عن جابر ابن عبد اهللا وفيه حممد بن عمر احملرم قال يف امليزان قال أبو حامت واه وقال ابن معني 



  له هذا اخلرب ليس بشيء مث أورد
  كان إذا اجتلى النساء أقعى وقبل ابن سعد عن أيب أسيد الساعدي ض ٦٧

  كان إذا اجتلى النساء

أي كشف عنهن إلرادة مجاعهن يقال جلوت واجتليت السيف وحنوه كشف صداه وجلى اخلرب للناس جالء بالفتح 
ييه مفضيا هبما إىل األرض ناصبا فخذيه واملد وضح وانكشف وجلوت العروس واجتليتها مثله أقعى أي قعد على أل

كما يقعى األسد وقبل املرأة اليت قعد هلا يريد مجاعها وأخذوا منه أنه يسن مؤكدا تقدمي املداعبة والتقبيل ومص 
اللسان على اجلماع وكرهوا خالفه وقد جاء يف خرب رواه الديلمي عن أنس مرفوعا وثالثة من اجلفاء أن يؤاخي 

يعرف له امسا وال كنية وأن يهيئ الرجل ألخيه طعاما فال جييبه وأن يكون بني الرجل وأهله وقاعا  الرجل الرجل فال
من غري أن يرسل رسوله املزاح والقبل ال يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة على البهيمة وروى اخلطيب عن أم 

د يف الطبقات عن أيب أسيد سلمة أنه كان يغطي رأسه وخيفض صوته ويقول للمرأة عليك السكينة ابن سع
  الساعدي بكسر العني املهملة

  كان إذا اجتهد يف اليمني قال ال والذي نفس أيب القاسم بيده حم عن أيب سعيد صح ٦٨
كان إذا حلف واجتهد يف اليمني قال ال والذي نفس أيب القاسم بيده أي ذاته ومجلته بيده أي بقدرته وتدبريه قال 

يان من أسلوب التجريد ألنه جرد من نفسه من يسمى أبا القاسم وهو وأصل الكالم الذي الطييب وهذا يف علم الب
نفسي مث التفت من التكلم إىل الغيبة حم عن أيب سعيد اخلدري رمز لصحته وظاهر صنيع املصنف أنه ال يوجد 

  ة وله ألفاظخمرجا ألحد من الستة واألمر خبالفه بل رواه أبو داود يف األميان وابن ماجه يف الكفار
  كان إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمىن حتت خده األمين طب عن حفصة ٦٩

كان إذا أخذ مضجعه بفتح امليم واجليم أي أراد النوم يف مضجعه أي استقر فيه لينام واملضجع موضع الضجوع 
  مه فيندب ذلك لكلجعل يده اليمىن حتت خده األمين كما يوضع امليت يف اللحد وقال الذكر املشهور فختم به كال

من أراد النوم ليال أو هنارا وعلم من هذا كونه على شقة األمين والنوم عليه أسرع إىل االنتباه لعدم استقرار القلب 
حالتئذ فإنه باجلانب األيسر فيتعلق وال يستغرق يف النوم خبالف النوم على األيسر ألن القلب الستراحته يستغرق 

وإن كان أهنأ لكن إكثاره يضر القلب مليل األعضاء إليه فتنصب املواد فيه طب عن  فيبطئ اإلنتباه والنوم عليه
حفصة بنت عمر بن اخلطاب رمز املصنف لصحته وظاهر صنيعه أن هذا ليس يف الكتب الستة وال كذلك فقد 

  خرجه الترمذي عن الرباء بزيادة وقال رب قين عذابك يوم تبعث عبادك
ليل وضع يده حتت خده مث يقول بامسك اللهم أحيا وبامسك أموت وإذا استيقظ كان إذا أخذ مضجعه من ال ٧٠

  عن حذيفة حم ق عن أيب ذر صح ٤قال احلمد هللا الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حم م ن عن الرباء حم خ 

  كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده حتت خده

لها مث يقول بامسك اللهم أي بذكر امسك أحيا ما حييت وبامسك أموت ليس فيه ذكر اليمىن وهو مبني يف الرواية قب
أي وعليه أموت وبامسك املميت أموت وبامسك احمليي أحيا ألن معاين األمساء احلسىن ثابتة له سبحانه وكل ما ظهر 

وحيد وقيل يف الوجود فصادر عن تلك املقتضيات أو ال أنفك عن امسك يف حيايت وممايت وهو إشارة إىل مقام الت



االسم مقحم من قبيل سبح اسم ربك يعين أنت حتييين ومتيتين أراد به النوم واليقظة فنبه على إثبات البعث بعد 
املوت وإذا استيقظ أي انتبه من نومه قال احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا أي أيقظنا بعد ما أنامنا أطلق املوت 

ركة ومن مث قالوا النوم موت خفيف واملوت نوم ثقيل وقالوا النوم أخو املوت على النوم ألنه يزول معه العقل واحل
كذا قرره بعض املتأخرين وهو استمداد من بعض قول املتقدمني قوله أحيانا بعد ما أماتنا أي رد أنفسنا بعد قبضها 

نوم الذي هو أخو املوت عن التصرف بالنوم يعين احلمد هللا شكرا لنيل نعمة التصرف يف الطاعات باالنتباه من ال
وزوال املانع عن التقرب بالعبادات وإليه النشور اإلحياء للبعث أو املرجع يف نيل الثواب مما نكسب يف حياتنا هذه 

  وفيه
إشارة بإعادة اليقظة بعد النوم إىل البعث بعد املوت وحكمة الدعاء عند النوم أن يكون خامتة عمله العبادة فالدعاء 

ل ربكم ادعوىن أستجب لكم وحكمة الدعاء عند االنتباه أن يكون أول ما يستيقظ يعبد اهللا بدعائه هو العبادة وقا
  وذكره وتوحيده

  تنبيه قال القاضي ورد آنفا أنه كان إذا قعد نظر إىل السماء فقرأ إن يف خلق السموات واألرض

ينبغي أن يشغل كل عضو منه مبا هو إىل آخر السورة مث قام فتوضأ وقد دل هبذا على أن املتهجد إذا استيقظ 
املطلوب منه واملوظف له من الطاعات فيطالع بعينه عجائب امللك وامللكوت مث يتفكر بقلبه فيما انتهى إليه حاسة 

بصره يعرج مبراقي فكره إىل عامل اجلربوت حىت ينتهي إىل سرادقات الكربياء فيفتح لسانه بالذكر مث يتبع بدنه نفسه 
ة وللوقوف يف مقامات التناجي والدعاء حم م عن الرباء ابن عازب حم خ عد عن حذيفة ابن اليمان بالتأهب للصال

  حم ق عن أيب ذر الغفاري

  كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسم اهللا ٧١

وضعت جنيب اللهم اغفر ذنيب وأخسئ شيطاين وفك رهاين وثقل ميزاين واجعلين يف الندى األعلى د ك عن أيب 
  ر صحاألزه

كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم اهللا ويف رواية بامسك اللهم وضعت جنيب أي بإقدارك إياي وضعت جنيب 
ففيه اإلميان بالقدر ويف رواية أنه كان يقول بامسك اللهم وضعت جنيب وبك أرفعه قال الويل العراقي قال السبكي 

شاء اهللا فإنه ملا قدم اجلار واجملرور كان املعىن اإلخبار بأن الرفع وينبغي لنا االقتصار على الوارد فال يقال أرفعه إن 
كان باسم اهللا وهو عمدة الكالم اللهم اغفر يل ذنيب واخسأ شيطاين أي اجعله خاسئا أي مطرودا وهو بوصل 

  اهلمزة يقال خسئت الكلب أي طردته وخسأ يتعدى وال يتعدى وفك رهاين أي
من األعمال اليت ال ترتضيها بالعفو عنها والرهان كسهام الرهن وهو ما جيعل  خلصين من عقال ما اقترفت نفسي

  وثيقة بالدين واملراد هنا نفس اإلنسان ألهنا مرهونة بعملها كل امرئ مبا كسب رهني

وثقل ميزاين يوم توزن األعمال واجعلين يف الندى األعلى أي املأل األعلى من املالئكة والندى بفتح النون وكسر 
دال وتشديد الياء كما يف األذكار القوم اجملتمعون يف جملس ومنه النادي وهذا دعاء جيمع خري الدنيا واآلخرة ال

فتتأكد املواظبة عليه كلما أريد النوم وهو من أجل األدعية املشروعة عنده على كثرهتا د يف األدب ك يف الدعاء 
و زهري األمناري الشامي قال البغوي يف املعجم مل ينسب وصححه عن أيب األزهر قال النووي يف األذكار ويقال أب

  وال أدري أله صحبة أم ال ويف التقريب صحايب ال يعرف امسه وإسناده حسن



  كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يأيها الكفرون حىت خيتمها طب عن عباد بن أخضر ح ٧٢
تمها مث ينام على خامتتها فإهنا براءة من كان إذا أخذ مضجعه من الليل قرأ قل يأيها الكفرون أي سورهتا حىت خي

الشرك كما جاء معلال به يف خرب آخر طب عن عباد بن عباد مبوحدة مشددة ابن أخضر وهو عباد بن عباد بن 
علقمة املازين املصري املعروف بابن أخضر وكان زوج أمه وليس بصحايب فليحرر رمز املصنف حلسنه وليس كما 

  ريه بأن فيه حيىي احلماين وحيىي اجلعفي كالمها ضعيف جدازعم فقد أعله اهليثمي وغ
كان إذا أخذ أهله الوعك أمر باحلساء فصنع مث أمرهم فحسوا وكان يقول إنه لريتو فؤاد احلزين ويسرو عن  ٧٣

  فؤاد السقيم كما تسروا إحداكن الوسخ باملاء عن وجهها ت ه ك عن عائشة صح
  ته الوعك أي احلمى أو أملها أمركان إذا أخذ أهله أي أحدا من أهل بي

باحلساء بالفتح واملد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن فصنع بالبناء للمفعول مث أمرهم فحسوا وكان يقول إنه لريتو 
بفتح املثناة التحتية وراء ساكنة فمثناة فوقية أي يشد ويقوي فؤاد احلزين قلبه أو رأس معدته ويسرو عن فؤاد 

أي يكشف عن فؤاده األمل ويزيله كما تسرو إحداكن الوسخ باملاء عن وجهها أي تكشفه السقيم بسني مهملة 
وتزيله قال ابن القيم هذا ماء الشعري املغلي وهو أكثر غذاء من سويقه نافع للسعال قامع حلدة الفضول مدر للبول 

ثاله ويطبخ بنار معتدلة إىل جدا قامع للظمأ ملطف للحرارة وصفته أن يرض ويوضع عليه من املاء العذب مخسة أم
أن يبقى مخساه ت يف الطب ك يف األطعمة كلهم عن عائشة وقال الترمذي حسن صحيح وقال احلاكم صحيح 

  وأقره الذهيب

  )كان إذا ادهن صب يف راحته اليسرى فبدأ حباجبيه مث عينيه مث رأسه (  ٧٤

  الشريازي يف األلقاب عن عائشة ض
ما افتعل تطلى بالدهن أي أراد ذلك صب يف راحته أي يف بطن كفه اليسرى فبدأ كان أذا ادهن بالتشديد على 

حباجبيه فدهنهما أوال مث عينيه مث رأسه ويف رواية الطرباين عن عائشة كان إذا دهن حليته بدأ بالعنفقة الشريازي يف 
  كتاب األلقاب عن عائشة

  ض د ت عن أنس وعن ابن عمر طس عن جابر صحكان إذا أراد احلاجة مل يرفع ثوبه حىت يدنو من األر(  ٧٥
كان إذا أراد احلاجة أي القعود للبول أو الغائط مل يرفع ثوبه عن عورته لفظ رواية أيب داود حال قيامه بل يصرب 

حىت يدنو أي يقرب من األرض فإذا دنا منها رفعه شيئا فشيئا وهذا األدب مستحب اتفاقا وحمله ما مل خيف تنجس 
فع قدر حاجته د ت يف الطهارة عن أنس ابن مالك وعن ابن عمر ابن اخلطاب طس عن جابر ابن عبد ثوبه وإال ر

اهللا وقد أشار املصنف لصحته وليس مبسلم فأما من طريقي أيب داود والترمذي فقد قال أبو داود نفسه وتبعه 
  املنذري وعبد السالم بن حرب رواه عن األعمش عن أنس وهو ضعيف وقال الزين

راقي مداره على األعمش وقد اختلف عليه فيه ومل يسمع االعمش من أنس وهو ضعيف وإن كان رآه ويف الع
حديث ابن عمر جمهول وذكر الترمذي يف العلل أنه سأل البخاري عن حديث أنس وابن عمر فقال كالمها مرسل 

احلديث يف فصل الضعيف فدل  مث قال أعين العراقي واحلديث ضعيف من مجيع طرقه وقد أورد النووي يف اخلالصة
على أنه ضعيف عنده من مجيع طرقه أ ه قال يف موضع آخر احلديث ضعيف من مجيع طرقه ألن رواية األعمش عن 
ابن عمر وعن أنس منقطعه وقال الصدر املناوي احلديث ضعيف من رواية ابن عمر وصرح الترمذي أيضا بضعفه 



نقطاع أو ألن فيه متهما وقال عبد احلق األكثر على أن احلديث وإرساله قال بعض شراح أيب داود وضعفه لال
مقطوع وأن فيه رجال ال يعرف وهو الصحيح وأما من طريق الطرباين فقد قال احلافظ اهليثمي فيه احلسني بن عبد 

  اهللا العجلي قيل إنه كان يضع احلديث
  الرمحن بن أيب قراد صح كان إذا أراد احلاجة أبعد ه عن بالل بن احلرث حم ن ه عن عبد(  ٧٦

كان إذا أراد احلاجة بالصحراء أبعد حبيث ال يسمع خلارجه صوت وال يشم له ريح ذكره الفقهاء يف الروض مل يبني 
مقدار البعد وهو مبني يف حديث ابن السكن يف سننه وهتذيب اآلثار للطربي واألوسط والكبري للطرباين أي بسند 

شرح أيب داود بأنه على ثلثي فرسخ من مكة أو حنو ميلني أو ثالثة ويف رواية زيادة  جيد كما قاله الويل العراقي يف
املغمس وهو بفتح امليم األخرية وقال أبو دريد األصح كسرها مفعل من غمست كأنه اشتق من الغميس النبات 

ور هبضاب األخضر الذي ينبت يف اخلريوش اليابس وعلى رواية الفتح هو من غمست الثوب غطيته وهو مست
مل يكن يأيت مكانا للمذهب إال وهو مستور منخفض وفيه دليل على } صلى اهللا عليه وسلم{الرمضاء واملصطفى 

ندب اإلبعاد لنحوه فإن قيل إمنا حيصل االستتار بذلك عن عيون اإلنس فكيف باجلن قلنا حيصل املقصود يف اجلن 
ما مر يف احلديث فإن قيل كما ثبت اإلبعاد ثبت عدمه أيضا وهو عدم قدرهتم على النظر إليه بأن يقول بسم اهللا ك

  كما يف أيب داود عن حذيفة أجيب بأنه إمنا فعله لبيان اجلواز أو حلاجة كخوف والبول أخف من الغائط لكراهة رحيه

واحتياجه إىل زيادة تكشف ويف معىن األبعاد اختاذ الكنيف يف البيوت وضرب احلجب وإرخاء الستور وإعماق 
حلفائر وحنو ذلك مما يستر العورة ومينع الريح قال الويل العراقي ويلحق بقضاء احلاجة كل ما يستحيا منه كاجلماع ا

فيندب إخفاؤه بتباعد أو تستر وكذا إزالة القاذورات كنتف إبط وحلق عانة كما نقله والدي عن بعضهم ه عن 
العقيق حم ن ه عن } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  بالل بن احلارث املزين قدم سنة مخس يف وفد مزينة وأقطعه

عبد الرمحن بن أيب قرار بتشديد الراء بضبط املصنف وليس بصحيح ففي التقريب كأصله بضم القاف وختفيف الراء 
السليمي األنصاري ويقال له الفاكه قال احلافظ مغلطاي يف شرح ابن ماجه هذا حديث ضعيف لضعف رواته 

بد اهللا بن عمر بن عوف املزين قال أمحد مرة منكر احلديث ومرة ال يساوي شيئا وقال النسائي ومنهم كثري بن ع
والدار قطين متروك وقال أبو زرعة واه وقال الشافعي هو ركن من أركان الكذب وقال ابن حبان يروي املوضوع ا 

ن جابر كان إذا أراد الرباز انطلق حىت ال ه لكن يعضده رواية أمحد عن املغرية كان إذا تربز تباعد ورواية أيب داود ع
يراه أحد وهو مبعىن كان إذا أراد احلاجة أبعد ألنه جعل غاية االنطالق أن ال يراه أحد وذلك إمنا حيصل باإلبعاد 
ذكره املوىل العراقي قال فإن قيل حيصل مبكان خال وإن مل يبعد قلنا ال يأيت إال يف الكنف املعدة ومل تكن الكنف 

  ت ذلك الوقت فال حيصل املقصود من ذلك إال باإلبعاداختذ
كان إذا أراد أن يبول فأتى عزازا من األرض أخذ عودا فنكت به يف األرض حىت يثري من التراب مث يبول فيه (  ٧٧

  يف مراسيله واحلرث عن طلحة بن أيب قنان مرسال ض

  )كان إذا أراد أن يبول فأتى عزازا من األرض 

لب واشتد منها من العزوز وهي الناقة الضيقة اإلحليل الذي ال ينزل لبنها إال جبهد وإمنا يكون يف بفتح العني ما ص
أطرافها أخذ عودا فنكت به يف األرض حىت يثري من التراب مث يبول فيه ليأمن عود الرشاش عليه فينجسه وألن 

مل يرفعه فإن رفعه أدى إىل تكشفه  البول خيد يف األرض اللينة فال يسيل ومىت سال قد يلوث رجله وذيله إن



  د يف مراسيله( فيستحب فعل ذلك لكل من بال مبحل صلب قال النووي وهذا متفق عليه 
ابن أيب أسامة عن طلحة بن أيب قنان بفتح القاف والنون العبدري موالهم الدمشقي قال يف التقريب ) واحلارث 

قنان العبدري موالهم قال ابن القطان مل يذكر عبد احلق  كأصله جمهول أرسل حديثا أي وهو هذا مرسال وهو ابن
هلذا علة إال اإلرسال وطلحة هذا ال يعرف بغري هذا ويف امليزان طلحة هذا ال يدري من هو تفرد عنه الوليد بن 

  سليمان
  عن عائشة صح) ق د ن ه ( كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصالة (  ٧٨

أن ينام وهو جنب غسل فرجه أي ذكره وتوضأ وضوءه للصالة أي توضأ كما يتوضأ للصالة وليس  كان إذا أراد( 
معناه أنه توضأ ألداء الصالة إمنا املراد توضأ وضوءا شرعيا ال لغويا قال ابن حجر حيتمل أن يكون االبتداء بالوضوء 

تمل االكتفاء بغسلها يف الوضوء عن قبل الغسل سنة مستقلة حبيث جيب غسل أعضاء الوضوء مع بقية اجلسد وحي
إعادته وعليه فيحتاج إىل نية غسل اجلنابة يف أول جزء وإمنا قدم على أعضاء الوضوء تشريفا هلا ولتحصل له صورة 

الطهارتني الصغرى والكربى وإىل الثاين ذهب بعض قدماء الشافعية ونقل ابن بطال اإلمجاع على عدم وجوب 
  عن عائشة) ق د ن ه ( مذهب داود أن الغسل ال جيزئ عن الوضوء للمحدث الوضوء مع الغسل ورد بأن 

كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه مث (  ٧٩
  د ن ه عن عائشة) يأكل ويشرب 

  )كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ ( 

ة وملا كان الوضوء لغويا وشرعيا دفع توهم إرادة اللغوي الذي هو مطلق النظافة أي غسل أعضاءه األربعة بالني
بقوله وضوءه للصالة احترازا عن الوضوء اللغوي فيسن وضوء اجلنب للنوم ويكره تركه ونقل ابن العريب عن 

فهو باطل عند الشافعي مالك والشافعي أنه ال جيوز النوم بدونه إن أراد به نفي احلال املستوي الطرفني فمسلم وإال 
  إذ مل يقل هو وال أحد من

بغري وضوء وهو جنب بفرض صحة اخلرب به لبيان اجلواز } صلى اهللا عليه وسلم{صحبه بوجوبه ونوم املصطفى 
وحكمة الوضوء ختفيف احلدث سيما إن قلنا جبواز تفريق الغسل فينويه فريتفع احلدث عن تلك األعضاء ويؤيده ما 

بة بسند قال ابن حجر رجاله ثقات عن شداد رفعه إذا أجنب أحدكم من الليل مث أراد أن ينام رواه ابن أيب شي
فليتوضأ فإنه نصف غسل اجلنابة وقيل حكمته أنه أحد الطهارتني وعليه فيقوم التيمم مقامه وقد روي البيهقي 

ي عند فقد املاء وقيل حكمته بإسناد قال ابن حجر حسن عن عائشة كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضا أو تيمم أ
أن ينشط إىل العود أو الغسل ونقل ابن دقيق العيد عن نص الشافعي أنه مثل اجلنب احلائض بعد االنقطاع وفيه 

ندب التنظف عند النوم قال ابن اجلوزي وحكمته أن املالئكة تبعد عن الوسخ والريح الكريه خبالف الشياطني وإذا 
نب غسل يديه مث يأكل ويشرب ألن أكل اجلنب بدون ذلك يورث الفقر كما جاء أراد أن يأكل أو يشرب وهو ج

يف خرب الديلمي عن شداد بن أوس يرفعه ثالث تورث الفقر أكل الرجل وهو جنب قبل أن يغسل يديه وقيامه 
يزان عن ابن عريانا بال مئزر وسترة واملرأة تشتم زوجها يف وجهه د ن ه عن عائشة قال اهليثمي رجاله ثقات ويف امل

  عدى منكر
  خ د عن ميمونة صح) كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر مث يباشرها (  ٨٠



أي يلصق بشرته ببشرهتا قال احلرايل املباشرة التقاء البشرتني عمدا ) كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه ( 
أمرها أن تتزر مث يباشرها باملئزر أي باالتزار اتقاء عن حمل االذى ويف  وليس املراد هنا اجلماع فقط وهي حائض

رواية تأتزر هبمزتني قال القاضي اهلروي وهي الصواب فإن اهلمزة ال تدغم يف التاء ولعل اإلدغام من حتريف بعض 
ر ما بني سرهتا وركبتها الرواة ويف املفصل إنه خطأ لكن قيل إنه مذهب كويف واملراد أمرها بعقد إزار يف وسطها يست

صلى اهللا {كالسراويل وحنوه أي يضاجعها وميس بشرهتا ومتس بشرته لألمن حينئذ من الوقوع يف الوقاع احملرم وهو 
أملك الناس ألربه وال خياف عليه ما خياف عليهم من أن من حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه لكنه } عليه وسلم

  فعل ذلك تشريعا لألمة فأفاد أن
االستمتاع ما بني سرة احلائض وركبتها بال حائل حرام وبه قال اجلمهور وهو اجلاري على قاعدة املالكية يف سد 

صلى اهللا عليه {وفيه تبليغ أفعال املصطفى ( الذرائع وجيوز حبائل واحلديث خمصص آلية فاعتزلوا النساء يف احمليض 
  دة خ د عن ميمونة ورواه عنه أيضا البيهقي وغريهلالقتداء به وإن كانت مما يستحيا من ذكره عا} وسلم
  كان إذا أراد من احلائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا د عن بعض أمهات املؤمنني صح(  ٨١

يعين مباشرة فيما دون الفرج كاملفاخذة فكىن هبا عنه ألقى على فرجها ثوبا ) كان إذا اراد من احلائض شيئا ( 
ا هو بالفرج فقط وهو قول للشافعي ورجحه النووي من جهة الدليل وهو مذهب ظاهره أن االستمتاع احملرم إمن

احلنابلة ومحلوا األول على الندب مجعا بني األدلة قال ابن دقيق العيد ليس يف األول ما يقتضي منع ما حتت اإلزار 
حجر وإسناده قوي قال ألنه فعل جمرد وفصل بعضهم بني من ميلك أربه وغريه د عن بعض أمهات املؤمنني قال ابن 

  ابن عبد اهلادي انفرد بإخراجه أبو داود وإسناده صحيح
  ق د ه عن عائشة صح) كان إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه (  ٨٢

  )كان إذا أراد سفرا ( 

ادا بل يقرع فيما لو أراد أي للغزو أو حنوه ومفهومه اختصاص القرعة حبالة السفر قال ابن حجر وليس عمومه مر
كان إذا أراد أن خيرج إىل سفر ( القسم بينهن فال يبدأ بأيهن شاء بل يقرع فمن قرعت بدأ هبا ويف رواية للبخاري 

تطييبا لنفوسهن وحذرا من الترجيح بال مرجح عمال بالعدل ألن املقيمة وإن كانت يف راحة لكن ) أقرع بني نسائه 
واملسافرة وإن حظيت عنده بذلك تتأذى مبشقة الشفر فإيثار بعضهن هبذا وبعضهن هبذا  يفوهتا االستمتاع بالزوج

صلى اهللا عليه {اختيارا عدول عن اإلنصاف ومن مث كان اإلقراع واجبا لكن حمل الوجوب يف حق األمة ال يف حقه 
  لعدم وجوب القسم عليه كما نبه عليه ابن أيب} وسلم

ية امرأة منهن وروي فأيهن بدون تأنيث قال الزركشي واألول هو الوجه قال مجرة فأيتهن بتاء التأنيث أي أ
 ٧ ٦ ٥الدماميين ودعواه أن الرواية الثانية ليست على الوجه خطأ إذ املنقول إذا أريد بأي املؤنث جاز إحلاق التاء 

  تدم طعام من طعم وشفاء من سقم ال يعمد إليها ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨
رواه عبد ) امرؤ فيتضلع منها إال نفت ما به من داء وأحدثت له شفاء والنظر إىل زمزم عبادة حتط اخلطايا حطا 

الرزاق وابن منصور بسند فيه انقطاع حل عن ابن عباس قال ابن حجر هذا غريب من هذا الوجه مرفوعا واحملفوظ 
اده أنه من رواية األكابرعن األصاغر وخرجه وقفه وفيه مقال من جهة حممد بن محيد الرازي ومن لطائف إسن

  الفاكهي يف تاريخ مكة موقوفا بسند على شرط الشيخني
  كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو ألحد قنت بعد الركوع خ عن أيب هريرة صح ٨٥



  )كان إذا أراد أن يدعو على أحد ( 

الركوع متسك مبفهومه من زعم أن القنوت قبل يف صالته أو يدعو ألحد فيها قنت بالقنوت املشهور عنه بعد 
الركوع قال وإمنا يكون بعده عند الدعاء على قوم أو لقوم وتعقب باحتمال أن مفهومه ان القنوات مل يقع إال يف 
هذه احلالة خ هبذا اللفظ يف التفسري عن أيب هريرة قال الذهيب وروى مسلم حنوه ا ه فما أومهه صنيع املصنف من 

  ا تفرد به البخاري غري جيد والتشبث باخللف اللفظي خيالأن هذا مم
كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ( كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر مث دخل معتكفه د ت عن عائشة  ٨٦

أي صالته مث دخل معتكفه يف رواية يف معتكفه أي انقطع فيه وختلى بنفسه بعد صالته الصبح ألن ذلك وقت ) 
كافه بل كان يعتكف من الغروب ليلة احلادي والعشرين وإال ملا كان معتكفا للعشر بتمامه الذي ورد يف ابتداء اعت

عدة أخبار أنه كان يعتكف العشر بتمامه وهذا هو املعترب عند اجلمهور ملن يريد اعتكاف عشر أو شهر وبه قال 
ئشة رمز املصنف حلسنه فظاهر صنيعه انه مل األئمة األربعة ذكره احلافظ العراقي وغريه د ت يف األعتكاف عن عا

يروه أحد من الستة غري هذين واالمر خبالفه بل رواه اجلماعة مجيعا لكن عذره أن الشيخني إمنا روياه مطوال يف 
  ضمن حديث فلم يتنبه له لوقوعه ضمنا

د ك عن عبد اهللا بن ) م كان إذا أراد أن يستودع اجليش قال أستودع اهللا دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالك(  ٨٧
  يزيد اخلطمي ح

  )كان إذا أراد أن يودع اجليش ( 

الذي جيهزه للغزو قال أستودع اهللا دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم قال الطييب قوله أستودع اهللا هو طلب حفظ 
فيه املشقة واخلوف الوديعة وفيه نوع مشاكلة للتوديع جعل دينهم وأمانتهم من الودائع ألن السفر يصيب اإلنسان 

هلم باملعونة يف الدين والتوفيق فيه } صلى اهللا عليه وسلم{فيكون ذلك سببا إلمهال بعض أمور الدين فدعا املصطفى 
صلى اهللا عليه {وال خيلوا املسافر من االشتغال مبا حيتاج فيه إىل حنو أخذ وإعطاء وعشرة فدعا للناس املصطفى 

انة مث حبسن االختتام ليكون مأمون العاقبة عما سواه يف الدنيا والدين د ك يف اجلهاد حبفظ األمانة وجتنب اخلي} وسلم
وكذا النسائي يف اليوم والليلة عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي بفتح املعجمة وسكون املهملة صحايب صغري شهد 

  إسناد صحيحاحلديبية وويل الكوفة قال يف األذكار حديث صحيح وقال يف الرياض رواه أبو داود ب
  كان إذا أراد غزوة ورى بغريها د عن كعب بن مالك صح ٨٨

بتشديد الراء أي سترها وكىن عنها بغريها أي بغري تلك الغزوة اليت أرادها فيوهم أنه ) كان إذا أراد غزوة ورى ( 
أنه يقول أريد  يريد غزو جهة أخرى كأن يقول إذا أراد غزو خيرب كيف جتدون مياهها مومها أنه يريد غزو مكة ال

غزو خيرب وهو يريد مكة فإنه كذب وهو حمال عليه والتورية أن يذكر لفظا حيتمل معنيني أحدمها أقرب من اآلخر 
فيسأل عنه وعن طريقه فيفهم السامع بسبب ذلك أنه يقصد احملل القريب واملتكلم صادق لكن خللل وقع من فهم 

ه وأظهرت غريه وأصله ورا اإلنسان ألنه من ورى بشيء كأنه السامع خاصة وأصله من وريت اخلرب تورية سترت
جعله وراءه وضبطه السريايف يف شرح سيبوية باهلمزة وأصحاب احلديث مل يضبطوا فيه اهلمزة فكأهنم سهلوها 

صلى {وذلك لئال يتفطن العدو فيستعد للدفع واحلرب كما قال احلرب خدعة ويف البخاري أيضا كان رسول اهللا 
  قلما} ه وسلماهللا علي



يريد غزوة يغزوها إال ورى بغريها حىت كانت غزوة تبوك فغزاها يف حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز 
واستقبل غزو عدو كثري فجلى للمسلمني أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخربهم جبهته الذي يريد عن كعب بن مالك 

وهم بل هو فيهما فقد قال احلافظ العراقي هو متفق عليه أ  ظاهر صنيعه أنه ال يوجد خمرجا يف أحد الصحيحني وهو
مل ( ه وهو يف البخاري يف غزوة تبوك ويف موضع آخر ويف مسلم يف التوبة كالمها عن كعب املزبور مطوال ولفظهما 

حر  يريد غزوة إال ورى بغريها حىت كانت تلك الغزوة يعين تبوك غزاها يف} صلى اهللا عليه وسلم{يكن رسول اهللا 
شديد واستقبل سفرا بعيدا وغزوا كثريا فجال للمسلمني أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخربهم جبهته الذي يريد ا ه 
وقد تقرر غري مرة عن مغلطاي وغريه من أهل الفن أنه ليس حلديثي عزو حديث لغري الشيخني مع وجود ما يفيده 

  ألحدمها
حتت خده مث يقول اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك ثالث مرار د كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمىن (  ٨٩

  عن حفصه ح
يف رواية بدله ينام وضع يده اليمىن حتت خده يف رواية رأسه مث يقول اللهم قين عذابك ) كان إذا أراد أن يرقد ( 

ثا أي يكرره ثالثا أي أجرين منه يوم تبعث يف رواية جتمع عبادك من القبور إىل النشور للحساب يقول ذلك ثال
والظاهر حصول أصل السنة مبرة وكماهلا باستكمال الثالث د يف األدب وكذا النسائي يف يوم وليلة كالمها عن 

  حفصة أم املؤمنني ورواه الترمذي عن حذيفة لكن بدون التثليث وحسنه ورمز املصنف حلسنه
  كر ضكان إذا أراد أمرا قال اللهم خر يل واختر يل ت عن أيب ب(  ٩٠

كان إذا أراد أمرا أي فعل أمر من األموراستخار اهللا تعاىل قال اللهم خر يل واختر يل أي اختر يل أصلح األمرين 
  واجعل يل اخلرية فيه فاخلريات كلها من خريته والصفوة من اخلريات خمتارة ت عن عائشة عن أيب بكر الصديق

ساق له هذا اخلرب وقال النووي يف األذكار بعد عزوه للترمذي وفيه زنفل العويف قال يف امليزان ضعفه الدارقطين و
  سنده ضعيف وقال ابن حجز بعد ما عزاه للترمذي سنده ضعيف

  كان إذا أراد سفرا قال اللهم بك أصول وبك أحول وبك أسري حم عن علي ح(  ٩١
عليه وبك أحول عن كان إذا أراد سفرا قال عند خروجه له اللهم بك أصول أي أسطو على العدو وأمحل ( 

املعصية أو أحتال واملراد كيد العدو وبك أسري إىل العدو فانصرين عليهم قال الزخمشري احملاولة طلب الشيء حبيلة 
ونظريها املراوغة واملصاولة املواثبة وهو من حال حيول حيلة مبعىن احتال واملراد كيد العدو وقيل هو من حال مبعىن 

  حترك أ ه
} صلى اهللا عليه وسلم{لكشاف للطييب فآية الئن خفف اهللا عنكم هذا التخفيف لألمة دون النيب تنبيه يف حاشية ا

ومن ال يثقله محل أمانة النبوة كيف خياطب بتخفيف لقاء األضداد وكيف خياطب به وهو الذي يقول يف هذا 
عن علي أمري املؤمنني  احلديث بك أصول وبك أحول ومن كان به كيف خيفف عنه أو يثقل عليه حم وكذا البزار

  قال اهليثمي رجاهلما ثقات أه فإشارة املصنف حلسنه تقصري بل حقه الرمز لصحته
كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء احلجاب فيقول هلا يا بنية إن فالنا خطبك فإن كرهتيه (  ٩٢

  تك إقرار طب عن عمر ضفقويل ال فإنه ال يستحي أحد أن يقول ال وإن أحببت فإن سكو
كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يعين من أقاربه أو بنات أصحابه االقربني يأتيها من وراء احلجاب فيقول هلا ( 

يا بنية إن فالنا قد خطبك فإن كرهتيه فقويل ال فإنه ال يستحي أحد أن يقول ال وإن أحببت فإن سكوتك إقرار زاد 
  ر مل يزوجها وإن مل حتركه أنكحها فيستحب لكليف رواية فإن حركت اخلد



ويل جمرب أن يفعل ذلك مع موليته ألنه أطيب للنفس وأمحد عاقبة طب عن عمر ابن اخلطاب قال اهليثمي فيه يزيد بن 
عبد امللك النوفلي وهو متروك وقد وثقه ابن معني يف رواية ورواه ابن عدي يف الكامل وابن أيب حامت يف العلل وأبو 

  شيخ والغرياين يف كتاب النكاح ورواه البيهقي عن ابن عباس وعكرمة املخزومي وغريمهاال

  كان إذا استجد ثوبا مساه بامسه ٩٣

قميصا أو عمامة أو رداءا مث يقول اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه أسألك من خريه وخري ما صنع له وأعوذ بك من 
  شره وشر ما صنع له حم د ت ك عن أيب سعيد صح

ن إذا أستجد ثوبا أي لبس ثوبا جديدا مساه أي الثوب بامسه قميصا أي سواء كان قميصا أو عمامة أو رداء بأن كا
يقول رزقين اهللا هذه العمامة كذا قرره البيضاوي مث يقول اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه قال الطييب الضمري راجع 

لك احلمد كما كسوتين هذه العمامة واألول أوجه لداللة  إىل املسمى وقال املظهر حيتمل أن يسميه عند قوله اللهم
العطف بثم وفيه رد وقوله كما كسوتنيه مرفوع احملل مبتدأ وخربه أسألك من خريه وهو املشبه أي مثل ما كسوتنيه 

من غري حول مين وال قوة وخري ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وقال ابن العريب خري ما صنع له 
عماله يف الطاعة وشر ما صنع له استعماله يف املعصية وفيه ندب للذكر املذكور لكل من لبس ثوبا جديدا است

والظاهر أن ذلك يستحب ملن ابتدأ لبس غري ثوب جديد بأن كان ملبوسا مث رأيت الزين العراقي قال يستحب عند 
س ثوبا حم د ت كالمها يف اللباس ك يف اللباس لبس اجلديد وغريه بدليل رواية ابن السين يف اليوم والليلة إذا لب

أيضا كلهم عن أيب سعيد اخلدري قال الترمذي حسن وقال النووي صحيح ورواه أيضا النسائي يف اليوم والليلة 
  وابن السين

  كان إذا أستجد ثوبا لبسه يوم اجلمعة خط عن أنس ض ٩٤

سبوع فتعود بركته على الثوب وعلى البسه خط عن كان إذا استجد ثوبا لبسه يوم اجلمعة لكونه أفضل أيام األ
أنس قال ابن اجلوزي حديث ال يصح وعنبسة أحد رواته جمروح وحممد بن عبيد اهللا األنصاري يروي عن األثبات 

  ما ليس من حديثهم فال جيوز االحتجاج به
  ة ضكان إذا استراث اخلرب متثل ببيت طرفة ويأتيك باألخبار من مل تزود حم عن عائش ٩٥

كان إذا استراث اخلرب أي استبطأ وهو استفعل من الريث وهو االستبطاء يقال راث رثا أبطأ واسترثته استبطأته متثل 
ببيت طرفة وهو قوله ويأتيك باألخبار من مل تزود وأوله ستبدي لك األيام ما كنت جاهال ويف رواية أنه كان أبغض 

ي قيس بن طرفة ستبدي إخل والتمثيل إنشاد ببيت مث آخر مث آخر احلديث إليه الشعر غري أنه متثل مرة ببيت أخ
ومتثل بشيء ضربه مثال كذا يف القاموس واملثل الكالم املوزون يف مورد خاص مث شاع يف معىن يصح أن تورده 

باعتبار أمثال مورودة حم عن عائشة قال اهليثمي رجاله رجال الصحيح قال ورواه الترمذي أيضا لكن جعل مكانه 
  طرفة بن رواحة

  كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وهبائمك وانشر رمحتك وأحي بلدك امليت د عن ابن عمرو ح ٩٦
كان إذا استسقى أي طلب الغيث عند احلاجة إليه قال اللهم اسق عبادك ألهنم عبيدك املتذللون اخلاضعون لك 

أربع ألهنم يرمحون فيسقون ويف خرب البن ماجه لوال فالعباد هنا كالسبب للسقي وهبائمك مجع هبيمة وهي كل ذات 



البهائم مل متطروا وانتشر رمحتك أي ابسط بركات غيثك ومنافعه على عبادك وأحي بلدك امليت قال الطييب يريد به 
  بعض بالد املبعدين عن مظان املاء

زاد الطرباين يف روايته واسقه مما الذي ال ينبت فيه عشب للجدب فسماه ميتا على االستعارة مث فرع عليه األحياء و
خلقت أنعاما وأناسي كثريا د عن ابن عمرو ابن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

النووي يف األذكار وإسناده صحيح وقال ابن القطان فيه علي بن قادم وهو وإن كان صدوقا فإنه مستضعف ضعفه 
ديث رواها عن الثوري وهذا منها وأورده يف امليزان يف ترمجة عبد الرمحن بن حيىي وقال ابن عدي نقبت عليه أحا

  حممد احلارثي وقال حدث بأشياء مل يتابع عليها ا ه وبه يعرف ما يف رمز املصنف حلسنه وتصحيح النووي له
 أبو عوانة طب كان إذا استسقى قال اللهم أنزل يف أرضنا بركتها وزينتها وسكنها وارزقنا وأنت خري الرازقني ٩٧

  عن مسرة
كان إذا استسقى قال اللهم أنزل يف أرضنا بركتها وزينتها أي نباهتا الذي يزينها وسكنها بفتح السني والكاف أي 
غياث أهلها الذي تسكن إليه نفوسهم وارزقنا وأنت خري الرازقني أبو عوانة يف صحيحه املشهور طب كالمها عن 

  مسرة قال ابن حجر إسناده ضعيف
كان إذا استفتح الصالة قال سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك د ت ه ك عن  ٩٨

عائشة ق ه ك عن أيب سعيد طب عن ابن مسعود وعن واثلة صح كان إذا استفتح الذي وقفت عليه يف أصول 
سبحانك اللهم حبمدك وتبارك امسك خمرجي هذا احلديث افتتح الصالة أي ابتدأ فيها قال أي بعد تكبرية اإلحرام 

قال ابن األثري االسم هنا صلة قال الفخر الرازي وكما جيب تنزيه ذاته عن النقائص جيب تنزيه األلفاظ املوضوعة هلا 
عن الرفث وسوء األدب وتعاىل جدك أي عال جاللك وعظمتك واجلد احلظ والسعادة والغىن وال إله غريك لفظ 

قام إىل الصالة بالليل كرب مث يقول سبحانك اهللا وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله رواية الترمذي كان إذا 
  غريك مث يقول أعوذ باهللا

السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه أ ه قال الطييب والواو يف وحبمدك للحال أو هو عطف 
بحك تسبيحا مقيدا بشكرك وعلى التقديرين اللهم مجلة معترضة مجلة فعلية على مثلها إذ التقدير أنزهك تنزيها وأس

واجلار واجملرور أعين حبمدك متصل بفعل مقدر والباء سببية أو حال من فاعل أو صفة ملصدر حمذوف أي نسبح 
بالثناء عليك أو ملتبسني بشكرك أو تسبيحا مقيدا بشكرك وفيه رد على مالك يف ذهابه إىل عدم سن االفتتاح لكن 

ال احلافظ ابن حجر يعارض حديث االستفتاح حديث أنس أن املصطفى صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر ق
وعمر كانوا يستفتحون الصالة باحلمد هللا رب العاملني أخرجاه وخرب مسلم عن جابر كان يفتتح الصالة بالتكبري 

ك به احلنابلة على أن السنة يف اإلفتتاح إمنا هي ما والقراءة باحلمد هللا رب العاملني مث إن احلديث املشروح قد متس
ذكر خمالفني للشافعي يف ذهابه إىل ندبه بقوله وجهت وجهي إخل د ت ه ك وصححه عن عائشة مث قال خمرجه أبو 

داود مل يروه عن عبد السالم غري طلق بن غنام وليس هذا احلديث بالقوي وقال النووي يف األذكار رواه أبو داود 
مذي وابن ماجه بأسانيد ضعيفة قال الذهيب خرجه الترمذي من طريق حارثة بن أيب الرجال وهو واه ن ه ك والتر

عن أيب سعيد اخلدري قال الذهيب فيه علي بن علي الرفاعي وفيه لني طب عن ابن مسعود وعن واثلة ابن األسقع 
ه مسلم موقوفا قال ووهم احملب الطربي قال الصدر املناوي روى مرفوعا عن عائشة وأيب سعيد والكل ضعيف وروا

حيث عزاه للسبعة أي الستة وأمحد فإنه ليس يف الصحيح بل وال صحيح بل ضعيف وقال مغلطاي يف شرح ابن 



ماجه فيه علة خفية وهي االنقطاع بني أيب اجلوزاء أوس بن عبد اهللا وعائشة فإنه مل يسمع منها وقال احلافظ ابن 
انقطاع وأعله أبو داود وغريه وقال اهليثمي يف رواية الطرباين فيه عمرو بن حسني وهو حجر رجاله ثقات لكن فيه 

  ضعيف وقال الطييب حديث حسن قال وقد رماه يف املصابيح بالضعف وليس األمر كما تومهه

  كان إذا استلم الركن قبله ووضع خده األمين عليه ٩٩

  هق عن ابن عباس ض
ه بغري صوت ووضع خده األمين عليه ومن مث ذهب مجع من األئمة إىل ندب ذلك كان إذا استلم الركن اليماين قبل

لكن مذهب األئمة األربعة أن يستلمه ويقبل يده وال يقبله هق من حديث عبد اهللا بن مسلم بن هرمز عن جماهد عن 
 احلديث لكنه نقل يف ابن عباس مث قال أعين البيهقي وعبد اهللا ضعيف وتعقبه الذهيب يف املهذب فقال قال أمحد صاحل

  امليزان تضعيفه عن ابن معني والنسائي وابن املديين وأورد له هذا احلديث
  كان اذا اسنت أعطى السواك األكرب وإذا شرب أعطى الذي عن ميينه احلكيم عن عبداهللا بن كعب ض ١٠٠

ى السواك األكرب أي كان إذا اسنت أي تسوك من السن وهو إمرار شيء فيه خشونة على آخر ومنه املسن أعط
يناوله بعدما تسوك به إىل أكرب القوم احلاضرين ألن توقري األكرب واجب وإذا مل نبدأ به مل نوقره وسيجيء يف خرب 

ليس منا من مل يوقر كبرينا فيندب تقدمي األكرب يف السواك وغريه من سائر وجوه اإلكرام والتوقري وفيه حل 
املراد به األفضل وحيتمل األسن مث حمل تقدميه ما مل يؤد إىل ترك سنته ككون من االستياك حبضرة الغري والظاهر أن 

عن اليمني خالفه كما يشري إليه قوله وإذا شرب ماء أو لبنا أعطى الذي عن ميينه ولو مفضوال صغريا كما مر قيل 
ري يف األكل لكن وقع وفيه أيضا مشروعية اهلبة وفيه ما فيه قال ابن حجر وظاهر ختصيص الشراب أن ذلك ال جي

يف حديث أنس خالفه احلكيم الترمذي يف النوادر عن عبداهللا بن كعب ابن مالك السلمي قال يف التقريب يقال له 
  رؤية أي وال رواية له اتفاقا فاحلديث مرسل

  كان إذا اشتد الربد بكر بالصالة وإذا اشتد احلر أبرد بالصالة خ ن عن أنس ١٠١

  بكر بالصالة أي بصالة الظهر يعين صالها يف أول وقتهاكان إذا اشتد الربد 

وكل من أسرع إىل شيء فقد بكر إليه وإذا اشتد احلر أبرد بالصالة أي دخل هبا يف الربد بأن يؤخرها إىل أن يصري 
ن للحيطان ظل ميشي فيه قاصدا اجلماعة قال اإلمام البخاري يعين هنا صالة اجلمعة قياسا على الظهر ال بالنص أل

أكثر األحاديث تدل على اإلبراد بالظهر وعلى التبكري باجلمعة مطلقا وقوله أعين البخاري يعين اجلمعة حيتمل كونه 
قول التابعي مما فهم وكونه من تفقه فترجح عنده إحلاقا بالظهر ألهنا إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهر لكن األصح 

ابن مالك ومل خيرجه مسلم وال الثالثة وإطالق الصدر املناوي أن  من مذهب الشافعي عدم اإلبراد هبا خ ن عن أنس
  أصحاب السنن األربعة مل خيرجوه ذهول عن النسائي

كان إذا اشتدت الريح الشمأل قال اللهم إين أعوذ بك من شر ما أرسلت فيها ابن السين طب عن عثمان  ١٠٢
  بن أيب العاص ح

وب قال اللهم إين أعوذ بك من شر ما أرسلت فيها ويف رواية بدله من كان إذا اشتد الريح الشمأل هي مقابل اجلن
شر ما أرسلت به واملراد أهنا قد تبعث عذابا على قوم فتعوذ من ذلك فتندب احملافظة على قول ذلك عند اشتدادها 

ري جيد فقد وعدم الغفلة عنه ابن السين وكذا البزار طب كلهم عن عثمان بن أيب العاص رمز املصنف حلسنه وهو غ



  قال اهليثمي فيه عبدالرمحن بن إسحاق وأبو شيبة كالمها ضعيف
  كان إذا اشتدت الريح قال اللهم لقحا ال عقيما حب ك عن سلمة بن األكوع صح ١٠٣

  كان إذا اشتدت الريح قال اللهم اجعلها لقحا بفتح الالم والقاف من باب
ماء فيها كالعقيم من احليوان ال ولد له شبه الريح اليت جاءت  تعب أي حامال للماء كاللقحة من اإلبل ال عقيما ال

خبري من إنشاء سحاب ماطر باحلامل كما شبه ماال يكون كذلك بالعقيم وأرسلنا الريح لوقح حب ك يف األدب 
  وكذا ابن السين كلهم عن سلمة بن األكوع قال احلاكم على شرطهما وأقره الذهيب قال يف األذكار إسناده صحيح

  كان إذا اشتكى نفث على نفسه باملعوذات ومسح عنه بيده(  ١٠٤

  ق د ه عن عائشة صح
كان إذا اشتكى أي مرض نفث باملثلثة أي خرج الريح من فمه مع شيء من ريقه على نفسه باملعوذات بالواو 

أقل اجلمع اثنان أو املشددة اإلخالص واللتني بعدها فهو من باب التغليب أواملراد الفلق والناس ومجع باعتبار أن 
املراد الكلمات املعوذات باهللا من الشيطان واألمراض أي قرأها ونفث الريح على نفسه أو أن املعوذتني وكل آية 

  تشبههما حنو وإن يكاد اآلية
أو أطلق اجلمع على التثنية جمازا ذكره القاضي قال الزخمشري والنفث بالفم شبيه بالنفخ ويقال نفث الراقي ريقه 

أقل من التفل واحلية تنفث السم ومنه قوهلم ال بد للمصدور أن ينفث ويقال أراد فالن أن يقر حبقي فنفث يف  وهو
ذؤابة إنسان حىت أفسده ومسح عنه بيده لفظ رواية مسلم بيمينه أي مسح من ذلك النفث بيمينه أعضاءه وقال 

أي نفث على بعض جسده مث مسح بيده متجاوزا  الطييب الضمري يف عنه راجع إىل ذلك النفث واجلار واجملرور حال
عن ذلك النفث إىل مجيع أعضائه وفائدة النفث التربك بتلك الرطوبة أو اهلواء الذي ماسه الذكر كما يتربك بغسالة 
ما يكتب من الذكر وفيه تفاؤل بزوال األمل وانفصاله كانفصال ذلك الريق وخص املعوذات ملا فيها من االستعاذة 

روه مجلة وتفصيال ففي اإلخالص كمال التوحيد االعتقادي ويف االستعاذة من كل مكروه مجلة وتفصيال من كل مك
ففي اإلخالص كمال التوحيد االعتقادي ويف االستعاذة من شر ما خلق مايعمم األشباح واألرواح وبقية هذا 

فسه باملعوذات اليت كان ينفث احلديث يف صحيح البخاري فلما اشتكى وجعه الذي تويف فيه فطفقت أنفث على ن
  فرفع رأسه إىل السماء وقال يف الرفيق األعلى

تنبيه قال احلكيم جاء يف رواية بدل فنفث فقرأ فدل على أن النفث قبل القراءة ويف حديث بدأ بذكر القرآن مث 
لشيء كان ذلك الشيء النفث ويف آخر بدأ بذكر النفث بالقراءة فال يكون النفث إال بعد القراءة وإذا فعل الشيء 

مقدما حىت يأيت الثاين ويف حديث آخر نفث بقل هو اهللا أحد وذلك يدل على أن القراءة تقدم مث نفث بربكتها ألن 
القصد وصول نورها إىل اجلسد فال يصل إال بذلك فإذا قرأ استنار صدره بنور املقروء الذي يتلوه كل قارئ على 

نفس وعالمته أن الروح باردة والنفس حارة فإذا قال نفث خرجت الريح قدره والنفث من الروح والنفخ من ال
باردة لربد الروح وإذا قال هاه خرجت حارة فتلك نفثة والثانية نفخة وذلك ألن الروح مسكنه الرأس مث ينبث يف 

مساوية والنفس  البدن والنفس يف البطن مث ينبث يف البدن كله وكل منها حياة هبما يستعمالن البدن باحلركة والروح
أرضية والروح شأنه الطاعة والنفس ضده فإذا ضم شفتيه اعتصر الروح يف مسكنه فإذا أرسله خرج إىل شفتيه مع 
برد فذاك النفث وإذا فتح فاه اعتصرت النفس فإذا أرسله خرجت ريح جلدة فلذلك ذكر يف احلديث النفث ألن 



يلة بطيئة وإذا صار الريح بالنفث إىل الكفني مسح هبما وجهه الروح أسرع هنوضا إىل نور تلك الكلمات والنفس ثق
وما أقبل من بدنه ألن قبالة املؤمن حيث كان فهو لقبالة اهللا فإذا فعل ذلك جبسده عند إيوائه إىل فراشه أو عند 

  مرضه كان كمن اغتسل بأطهر ماء وأطيبه فما ظنك مبن يغتسل بأنوار كلمات اهللا تعاىل

شهدت املباحث الطبية على أن الريق له دخل يف النضج وتبديل املزاج ولتراب الوطن تأثري يف  فائدة قال القاضي
حفظ املزاج األصلي ودفع نكاية املغريات وهلذا ذكروا يف تدبري املسافر أنه يستصحب تراب أرضه إن عجز عن 

منه يف سقايته ويشرب املاء من استصحاب مائها حىت إذا ورد غري املاء الذي تعود شربه ووافق مزاجه جعل شيئا 
رأسه ليحفظ عن مضرة املاء الغريب ويأمن تغري مزاجه بسبب استنشاق اهلواء املغاير للهواء املعتاد مث إن الرقي 

  والعزائم هلا آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إىل كنهها ق د ن عن عائشة ورواه عنها النسائي أيضا

  جربيل قال باسم اهللا يربيك من كل داء يشفيككان إذا اشتكى ورقاه (  ١٠٥

أي مرض والشكاية كما قال ) كان إذا اشتكى ( م عن عائشة صح ) ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عني 
الزركشي املرض ورقاه جربيل قال بسم اهللا يربيك االسم هنا يراد به املسمى فكأنه قال اهللا يربيك من قبيل سبح 

  اسم ربك األعلى

االسم عبارة عن الكلمة الدالة على املسمى واملسمى هو مدلوهلا لكنه قال يتوسع فيوضع االسم موضع  ولفظ
املسمى مساحمة ذكره القرطيب من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد خصه بعد التعميم خلفاء شره وشر كل 

سد أعم كان تقدمي االستعاذه ذي عني من عطف اخلاص على العام ألن كل عائن حاسد وال عكس فلما كان احلا
منه أهم وهي سهام خترج من نفس احلاسد والعائن حنو احملسود واملعيون تصيبه تارة وختطئه أخرى فإن صادفته 

مكشوفا ال وقاية عليه أثرت فيه وال بد وإن صادفته حذرا شاكي السالح ال منفذ فيه للسهام خابت فهو مبنزلة 
واألرواح وذلك من األجسام واألشباح وهلذا قال ابن القيم استعاذ من احلاسد الرمي احلسي لكن هذا من النفوس 

ألن روحه مؤذيه للمحسود مؤثرة فيه أثرا بينا ال ينكره إال من هو خارج عن حقيقة اإلنسانية وهو أصل اإلصابة 
اصة والتأثري كما يكون بالعني فإن النفس اخلبيثة احلاسدة تتكيف بكيفية خبيثة تقابل احملسود فتؤثر فيه بتلك اخل

باالتصال قد يكون باملقابلة وبالرؤية وبتوجه الروح وباألدعية والرقي والتعوذات وبالوهم والتخييل وغري ذلك وفيه 
ندب الرقية بأمساء اهللا وبالعوذ الصحيحة من كل مرض وقع أو يتوقع وأنه ال ينايف التوكل وال ينقصه وإال لكان 

أحق الناس بتحاشيه فإن اهللا مل يزل يرقي نبيه يف املقامات الشريفة والدرجات } وسلمصلى اهللا عليه {املصطفى 
الرفيعة إىل أن قبضة وقد رقى يف أمراضه حىت مرض موته فقد رقته عائشة يف مرض موته ومسحته بيدها ويده وأقر 

ائي يف البعوث أربعتهم عن ذلك م يف الطب عن عائشة ورواه أيضا ابن ماجه يف الطب والترمذي يف اجلنائز والنس
  أيب سعيد مع خلف يسري واملعىن متقارب جدا

  خط عن أنس ض) كان إذا اشتكى اقتحم كفا من شونيز وشرب عليه ماء وعسال (  ١٠٦

كان إذا اشتكى اقتحم أي استف ويف رواية تقحم كفا أي امأل كفا من شونيز بضم الشني املعجمة وهو احلبة ( 
على أثر استفافه ماء وعسال أي ممزوجا بعسل ألن يف ذلك سرا بديعا يف حفظ الصحة ال  السوداء وشرب عليه أي

يهتدي إليه إال خاصة األطباء ومنافع العسل ال حتصى حىت قال ابن القيم ماخلق لنا شيء يف معناه أفضل منه وال 



ا السكر البتة خط عن أنس ورواه مثله وال قريبا منه ومل يكن معول األطباء إال عليه وأكثر كتبهم ال يذكرون فيه
انه أيضا باللفظ املزبور الطرباين يف األوسط قال اهليثمي وفيه حيىي بن سعيد القطان ضعيف قال احلافظ العراقي وفيه 

  الوليد بن شجاع قال أبو حامت ال حيتج به
باحلناء طب عن كان إذا اشتكى أحد رأسه قال اذهب فاحتجم وإذا اشتكى رجله قال اذهب فاخضبها (  ١٠٧

  سلمى امرأة أيب رافع
كان إذا اشتكى أحد رأسه يف وجع رأسه قال له اذهب فاحتجم فإن للحجامة أثرا بينا يف شفاء بعض أنواع 

الصداع فال جيعل كالم النبوة اخلاص اجلزئي كليا عاما وال الكلى العام جزئيا خاصا وقس على ذلك وإذا اشتكى 
ب فاخضبها باحلناء ألنه بارد يابس حملل نافع من حرق النار والورم احلار وللعصب رجله أي وجع وجله قال له اذه

إذا ضمد به ويفعل يف اجلراحات فعل دم األخوين فلعل املراد هنا إذا اشتكى أمل رجله من إحدى هذه العلل ومن 
ب عن سلمى امرأة أيب خواصه العجيبة اجملربة أنه إذا بدأ بصيب جدري وخضب به أسافل رجليه أمن على عينيه ط

  هلا صحبة وأحاديث} صلى اهللا عليه وسلم{رافع داية فاطمة الزهراء وموالة صفية عمة املصطفى 
  ابن سعد واحلكيم عن ابن عمر ض) كان إذا أشفق من احلاجة ينساها ربط يف خنصره أو يف خامته اخليط (  ١٠٨

والصاد كما يف املصباح وهي أنثى أو يف خامته اخليط  كان إذا أشفق من احلاجة ينساه ربط يف خنصره بكسر اخلاء
ليتذكرها به والذكر والنسيان من اهللا إذا شاء ذكر وإذا شاء أنسى وربط اخليط سبب من األسباب ألنه نصب 

العني فإذا رآه ذكر ما نسى فهذا سبب موضوع دبره رب العاملني لعباده كسائر األسباب كحرز األشياء باألبواب 
  واحلراس وأصل اليقني وهم األنبياء ال يضرهم األسباب بل يتعني عليهم فعلها للتشريع فتدبر واألقفال

  تنبيه قال بعض العارفني النسيان من كمال العرفان قال تعاىل يف حق آدم فنسى ومل جند له عزما

ملقابل ألخالق احلق وكان كامال بال ريب وكماله هو الذي أوجب النسيان ألنه كان يعلم أن فيه جمموع الوجود ا
تعاىل وأن احلق نزه نفسه عن النسيان وجعله من حقيقة العبد كما وصف تعاىل نفسه باجلواد وجعل البخل من 

وصف خلقه ال من وصفه فافهم ابن سعد يف الطبقات واحلكيم الترمذي يف النوادر عن ابن عمر ابن اخلطاب ورواه 
احلاجة أن ينساها ربط يف أصبعه خيطا ليذكرها قال الزركشي فيه سامل  كان إذا أشفق من( عنه أيضا أبو يعلى بلفظ 

بن عبد األعلى قال فيه ابن حبان وضاع وقال ابن أيب حامت حديث باطل وابن شاهني يف الناسخ أحايثه منكرة وقال 
بلفظ كان  املصنف يف الدرر قال أبو حامت حديث باطل وقال ابن شاهني منكر ال يصح ورواه ابن عدي عن واثلة

إذا أراد احلاجة أوثق يف خامته خيطا زاد يف رواية احلارث بن أيب أسامة من حديث ابن عمر ليذكره به قال احلافظ 
العراقي وكالمها سنده ضعيف وقال السخاوي فيه سامل بن عبد األعلى رماه ابن حبان بالوضع واهتمه أبو حامت هبذا 

يع أسانيده منكره ويف امليزان يف ترمجة بشر بن إبراهيم األنصاري عن احلديث وقال هو باطل وقال ابن شاهني مج
العقيلي وابن عدي وابن حبان هو يضع احلديث أه ورواه عن ابن عمر أيضا أبو يعلي وكذا هو يف رابع اخللعيات 

حامت عن أبيه قال احلافظ ابن حجر وفيه سامل بن عبد األعلى وهو متروك ونقل الترمذي عن البخاري أنه منكر وأبو 
  أنه باطل أ ه وأورده ابن

اجلوزي يف املوضوعات من طرق ثالثة األوىل للدارقطين عن ابن عمر باللفظ املذكور هنا وقال تفرد به مسلم وليس 
بشيء وقال العقيلي ال يعرف إال به وال يتابع عليه الثانية له والبن عدي معا عن واثلة بلفظ كان إذا أراد احلاجة 



امته خيطا وقال تفرد به بشري بن إبراهيم األنصاري وهو يضع احلديث الثالثة للدار قطين والبغوي عن أوثق يف خ
خيطا فقلت ما هذا قال أستذكر به وقال تفرد به } صلى اهللا عليه وسلم{رافع ابن خديج رأيت يف يد رسول اهللا 

ا وهو ما رواه الطرباين عن حممد بن غياث وهو متروك مث حكم بوضعه من مجيع طرقة وزاد املؤلف طريقا رابع
عبدوس عن عبد اجلبار بن عاصم عن بقية عن أيب عبد موىل بين تيم عن سعيد املقربي عن رافع بلفظ كان يربط 

  اخليط يف خامته يستذكر به
  كان إذا أصابته شدة فدعا رفع يديه حىت يرى بياض إبطيه ع عن الرباء ح ١٠٩

عدة فدعا برفعها رفع يديه حال الدعاء حىت يرى بالبناء اجملهول بياض إبطيه أي لو كان إذا أصابته شدة بالتشديد ك
كان بال ثوب لرئى أو كان ثوبه واسعا فريى بالفعل وذكر بعض الشافعية أنه مل يكن بإبطيه شعر قال يف املهمات 

اقي بأن ذلك مل يثبت وبياض اإلبط كان من خواصه وأما إبط غريه فأسود ملا فيه من الشعر ورده الزين العر
واخلصائص ال تثبت باالحتمال وال يلزم من بياض إبطه أن ال يكون له شعر فإن الشعر إذا نتف بقي املكان أبيض 
وإن بقي فيه آثار الشعر ا ه وحكمة الرفع اعتياد العرب رفعهما عند اخلضوع يف املسألة والذلة بني يدي املسؤول 

بذلك لتوجهه بني يدي أعظم العظماء ومن مث ندب الرفع عند التحرمي  وعند استعظام األمر والداعي جدير
والركوع والرفع منه والقيام من التشهد األول إشعارا بأنه ينبغي أن يستحضر عظمة من هو بني يديه حىت يقبل 

  بكليته عليه ع عن الرباء ابن عازب رمز حلسنه
الكلمات اللهم متعين ببصري واجعله الوارث مين وأرين  كان إذا أصابه رمد أو أحدا من أصحابه دعا هبؤالء ١١٠

  يف العدو ثأري وانصرين على من ظلمين ابن السين ك عن أنس صح

كان إذا أصابه رمد بفتح الراء وامليم وجع عني أو أحدا من أصحابه دعا هبؤالء الكلمات وهي اللهم متعين ببصري 
  على من ظلمين واجعله الوارث مين وأرين يف العدو ثأري وانصرين

لألمراض كان ثالثة أنواع باألدوية الطبية وباألدوية } صلى اهللا عليه وسلم{هذا من طبه الروحاين فإن عالجه 
اإلهلية وباملركب منهما فكان يأمر مبا يليق به ويناسبه ابن السين يف الطب النبوي ك يف الطب عن أنس ابن مالك 

  خبالفه فقد تعقبه الذهيب على احلاكم فقال فيه ضعفاءسكت عليه فأوهم أنه ال علة فيه واألمر 
كان إذا أصابه غم أو كرب يقول حسيب الرب من العباد حسيب اخلالق من املخلوقني حسيب الرازق من  ١١١

املرزوقني حسيب الذي هو حسيب حسيب اهللا ونعم الوكيل حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش 
  الدنيا يف الفرج من طريق اخلليل بن مرة عن فقيه أهل األردن بالغا ضالعظيم ابن أيب 

كان إذا أصابه غم أي حزن مسي به ألنه يغطي السرور أو كرب أي هم يقول حسيب الرب من العباد أي كافيين من 
يل شرهم حسيب اخلالق من املخلوقني حسيب الرازق من املرزوقني حسيب الذي هو حسيب حسيب اهللا ونعم الوك
حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الذي ضمين إليه وقربين منه ووعدين باجلميل 

والرجوع إليه قال احلكيم قد جعل اهللا يف كل موطن سببا وعدة لقطع ما حيدث فيه من النوائب فمن أعرض عن 
ا سواه وقال حسيب اهللا عند كل موطن السبب والعدة ضرب عنه صفحا واغتىن باهللا كافيا وحسيبا وأعرض عم

ومن كل أحد كفاه اهللا وكان عند ظنه إذ هو عبد تعلق به ومن تعلق به مل خييبه وكان يف تلك املواطن فإذا ردد 
  العبد هذه الكلمات بإخالص عند الكرب نفعته نفعا عظيما وكن له شفيعا إىل اهللا تعاىل يف كفايته



وكان اهللا بكل خري إليه أسرع ابن أيب الدنيا أبو بكر يف كتاب الفرج بعد  شر اخللق ورزقه من حيث ال حيتسب
الشدة من طريق اخلليل بن مرة بضم امليم وشد الراء نقيض حلوة الضبعي بضم املعجمة وفتح املوحدة البصري 

ن من بالد نزيل الرقة ضعيف عن فقيه أهل األردن بضم اهلمزة وسكون الراء وضم الدال املهملتني وتشديد النو
  } صلى اهللا عليه وسلم{الغور من ساحل الشام وطربية من األردن بالغا أي أنه قال بلغنا عن رسول اهللا 

  كان إذا أصبح وإذا أمسى يدعو هبذه الدعوات(  ١١٢

ع ) اللهم إين أسألك من فجأة اخلري وأعوذ بك من فجأة الشر فإن العبد ال يدري ما يفجؤه إذا أصبح وإذا أمسى 
  بن السين عن أنس حوا

كان إذا أصبح وإذا أمسى أي دخل يف الصباح واملساء يدعو هبذه الدعوات اللهم إين أسألك من فجاءة اخلري 
بالضم واملد ويف لغة وزان مترة أي عاجله اآليت بغتة وأعوذ بك من فجاءة الشر فإن العبد ال يدري ما يفجؤه إذ 

ا الدعاء عرف قدر فضله وظهر له مجوم نفعه وهو مينع وصول أثر أصبح وإذا أمسى قال ابن القيم من جرب هذ
العائن ويدفعه بعد وصوله حبسب قوة إميان العبد القائل هلا وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه فإنه 

  سالح والسالح بضاربه ع وابن السين يف الطب عن أنس ابن مالك ورمز املصنف حلسنه
إذا أمسى قال أصبحنا على فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص ودين نبينا حممد وملة أبينا كان إذا أصبح و(  ١١٣

حم طب عن عبد الرمحن بن أبزي ح كان إذا أصبح وإذا أمسى قال ) إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من املشركني 
ة اإلخالص وهي كلمة أصبحنا على فطرة اإلسالم بكسر الفاء أي دينه احلق وقد ترد الفطرة مبعىن السنة وكلم

الظاهر أنه قاله تعليما لغريه وحيتمل أنه جرد من نفسه نفسا } صلى اهللا عليه وسلم{الشهادة ودين نبينا حممد 
  خياطبها قال ابن عبد السالم يف أماليه وعلي له يف مثل هذا

عليه ومنه أولئك على هدى  تدل على األستقرار والتمكن من ذلك املعىن ألن اجملسم إذا عال شيئا متكن منه واستقر
  من رهبم

قال ذلك جهرا ليسمعه غريه فيتعلمه منه وملة أبينا إبراهيم } صلى اهللا عليه وسلم{قال النووي يف األذكار لعله 
اخلليل حنيفا أي مائال إىل الدين املستقيم مسلما وما كان من املشركني قال احلرايل مجع بني احلجتني السابقة حبسب 

فية اإلبراهيمية والالحقة حبسب الدين احملمدي وخص احملمدية بالدين واإلبراهيمية بامللة لينتظم ابتداء امللة احلني
األبوة اإلبراهيمية لطوائف أهل الكتاب سابقهم والحقهم ببناء ابتداء النبوة اآلدمية يف متقدم قوله تعاىل وإذ قال 

  ربك للملئكة إين جاعل يف األرض خليفة اآلية
ؤوس اخلطابات بعضها ببعض وتفاصيلها بتفاصيلها حم طب وكذا النسائي يف اليوم والليلة وإغفاله غري لينتظم ر

جيد كلهم عن عبد الرمحن بن أبزي بفتح اهلمزة وسكون املوحدة وبالزاي وألف مقصورة اخلزاعي موىل نافع بن 
قال ابن حجر له صحبة ونفاها غريه عبد احلارث استعمله علي على خراسان وكان عاملا مرضيا خمتلف يف صحبته 

وجزم ابن حجر بأنه صحايب صغري رمز املصنف حلسنه وليس يكفي منه ذلك بل حقه الرمز لصحته فقد قال 
النووي يف األذكار عقب عزوة البن السين إسناده صحيح وقال احلافظ العراقي يف املغين سنده صحيح وقال 

  حاهليثمي رجال أمحد والطرباين رجال الصحي
  ه عن أم سلمة ض) كان إذا اطلى بدأ بعورته فطالها بالنورة وسائر جسده أهله (  ١١٤



كان إذا اطلى أصله اطتلي قلبت التاء طاء وأدغمت يقال طليته بالنورة أو غريها لطخته واطليت بترك املفعول إذا 
وهي زرنيخ وجص وسائر جسده أهله فعل ذلك بنفسه بدأ بعورته أي مبا بني سرته وركبته فطالها بالنورة املعروفة 
  أي بعض حالئله فاستعماهلا مباح ال مكروه وتوقف املؤلف يف كوهنا سنة قال

الحتياجه إىل ثبوت األمر هبا كحلق العانة ونتف اإلبط وفعله وإن كان دليال على السنة فقد يقال هذا من األمور 
بيانا للجواز ككل مباح وقد يقال إهنا سنة وحمله كله ما مل العادية اليت ال يدل فعله هلا على السنة وقد يقال فعله 

يف فعله وإال فهو مأجور آت بالسنة أ ه قال وأما خرب كان ال يتنور } صلى اهللا عليه وسلم{يقصد اتباع النيب 
فضعيف ال يقاوم هذه احلديث القوي إسنادا على أن هذا احلديث مثبت وذاك ناف والقاعدة عند التعارض تقدمي 

محاما قط ويرده ما رواه اخلرائطي عن أمحد بن إسحاق } صلى اهللا عليه وسلم{ملثبت قال ابن القيم ومل يدخل نبينا ا
جارا } صلى اهللا عليه وسلم{الوراق عن سليمان بن ناشرة عن حممد بن زياد األهلاين قال كان ثوبان موىل املصطفى 

تدخل احلمام فقال كان رسول اهللا } لى اهللا عليه وسلمص{يل وكان يدخل احلمام فقلت فأنت صاحب رسول اهللا 
يدخل احلمام وكان يتنور وأخرجه أيضا يعقوب بن سفيان يف تارخيه عن سليمان بن سلمة } صلى اهللا عليه وسلم{

احلمصي عن بقية عن سليمان بن ناشرة به وأخرجه ابن عساكر يف تارخيه من طريقه ه عن أم سلمة قال ابن كثري يف 
يف احلمام إسناده جيد ورواه عنها البيهقي أيضا قال يف املواهب ورجاله ثقات لكن أعل باإلرسال وقال ابن  مؤلفه

القيم ورد يف النورة عدة أحاديث هذا أمثلها وأما خرب كان ال يتنور وكان إذا كثر شعره حلقه فجزم بضعفه غري 
  واحد
  سعد عن إبراهيم وعن حبيب بن أيب ثابت مرسالكان إذا اطلى بالنورة وىل عانته وفرجه بيده ابن  ١١٥

كان إذا طلى بالنورة وىل عانته وفرجه بيده فال ميكن أحدا من أهله مبباشرهتما لشدة حيائه ويف رواية بدل عانته 
مغابنه بغني معجمة مجع مغنب من غنب الثوب إذا ثناه وهي بواطن األفخاذ وطيات اجللد قال ابن حجر وهذا احلديث 

حديث أنس كان ال يتنور وكان إذا كثر شعره حلقه وسنده ضعيف جدا ابن سعد عن إبراهيم وعن حبيب  يقابله
بن أيب ثابت مرسال وإسناده صحيح قال ابن كثري إسناده جيد وحبيب هو األسدي كان ثقة جمتهدا ورواه ابن ماجه 

رسال وأنكر أمحد صحته وروى اخلرائطي والبيهقي إال فرجه عن أم سلمة قال يف الفتح ورجاله ثقات لكن أعل باإل
  كان} صلى اهللا عليه وسلم{عن أم سلمة أن النيب 

  ينوره الرجل فإذا بلغ مراقه توىل هو ذلك
  كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة مل يزل معرضا عنه حىت حيدث توبة حم ك عن عائشة صح ١١٦

ه وخدمه كذب كذبة واحدة بفتح الكاف وكسرها والذال ساكنة كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته أي من عيال
فيهما مل يزل معرضا عنه إظهارا لكراهته الكذب وتأديبا له وزجرا عن العود ملثلها حىت حيدث توبة من تلك الكذبة 

ل من الكذب ولقد كان الرج} صلى اهللا عليه وسلم{اليت كذهبا ويف رواية البزار ما كان أبغض إىل رسول اهللا 
يكذب عنده الكذبة فما يزال يف نفسه حىت يعلم أنه أحدث منها توبة حم ك عن عائشة وقال أعين احلاكم صحيح 

اإلسناد وسكت عليه الذهيب يف التلخيص لكنه يف امليزان قال حيىي بن سلمة العقيب قال العقيلي حدث مبناكري مث 
  ساق منها هذا اخلرب

  فيه ت عن ابن عمركان إذا اعتم سدل عمامته بني كت ١١٧
كان إذا اعتم أي لف العمامة على رأسه سدل عمامته أي أرخاها بني كتفيه يعين من خلفه وفيه مشروعية العذبة 



قال يف الفتح وفيه يعين الترمذي أن ابن عمر كان يفعله والقاسم وسامل وأما مالك فقال إنه مل ير أحدا يفعله إال 
للباس عن بن عمر ابن اخلطاب وقال حسن غريب رمز املصنف حلسنه ويف الباب عامر بن عبد اهللا بن الزبري ت يف ا

  عن علي وال يصح إسناده

  كان إذا اهتم أخذ حليته بيده ينظر فيها ١١٨

  الشريازي عن أيب هريرة ض
ن أيب كان إذا اهتم أخذ حليته بيده ينظر فيها كأنه يسلي بذلك حزنه أو لكونه أمجع للفكرة الشريازي يف األلقاب ع

  هريرة
  د عن معاذ بن زهرة مرسال ض) كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت (  ١١٩

كان إذا أفطر من صومه قال عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت قال الطييب قدم اجلار واجملرور يف 
وإبداء لشكر الصنيع املختص به يف القرينتني على العامل داللة على االختصاص إظهارا لالختصاص يف االفتتاح 

االختتام د يف الصوم من مراسيله وسننه عن معاذ بن زهرة ويقال أبو زهرة الضيب التابعي قال يف التقريب كأصله 
كان اخل } صلى اهللا عليه وسلم{مقبول أرسل حديثا فوهم من ذكره يف الصحابة مرسال قال بلغنا أن رسول اهللا 

لسنن واملراسيل بلفظ واحد ومعاذ هذا ذكره البخاري يف التابعني لكنه قال معاذ أبو قال ابن حجر أخرجه يف ا
زهرة وتبعه ابن أيب حامت وابن حبان يف الثقات وعده الشريازي يف الصحابة وغلطه املستغفري وميكن كون احلديث 

ده أبو داود يف السنن وباالعتبار موصوال ولو كان معاذ تابعيا الحتمال كون الذي بلغه له صحايب وهبذا االعتبار أور
  اآلخر أورده يف املراسيل أه

  د ك عن ابن عمر صح) كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا (  ١٢٠
  كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ مهموز اآلخر مقصور العطش قال تعاىل ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ( 

وإمنا ذكرته وإن كان ظاهرا ألين رأيت من اشتبه عليه فتومهه ممدودا وابتلت العروق مل يقل ذكره يف األذكار قال 
ذهب اجلوع أيضا ألن أرض احلجاز حارة فكانوا يصربون على قلة الطعام ال العطش وكانوا يتمدحون بقلة األكل 

األجر قال القاضي هذا حتريض على العبادة يعين زال التعب وبقي األجر إن شاء اهللا ثبوته ال بقلة الشرب وثبت 
  بأن يقبل الصوم ويتوىل جزاءه بنفسه كما وعد إن اهللا ال خيلف امليعاد

  وقال الطييب قوله ثبت األجر بعد قوله ذهب الظمأ استبشار منه ألنه من فاز

أراد اللذة مبا أدركه ذكر له تلك املشيئة ومن مث محد أهل اجلنة يف اجلنة د ببغيته ونال مطلوبه بعد التعب والنصب و
وكذا النسائي ك يف الصوم من حديث حسني بن واقد عن مروان بن سامل عن ابن عمر ابن اخلطاب قال احلاكم 

كان مث ساقه احتج البخاري مبروان بن املقنع قال رأيت ابن عمر يقبض على حليته فيقطع ما زاد على الكف وقال 
ورواه الدار قطين من هذا الوجه أيضا مث قال تفرد به احلسني بن واقد املقنعي وهو إسناد حسن قال ابن حجر 

  حديثه حسن
طب وابن ) كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مين إنك أنت السميع العليم (  ١٢١

  السين عن ابن عباس ض
ويف رواية للدار قطين أفطرنا وتقبل منا ) لهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مين كان إذا أفطر قال ال( 



إنك أنت السميع لدعائي العليم حبايل وإخالصي ولعله كان يأيت باإلفراد إذا أفطر وحده وباجلمع إذا أفطر مع غريه 
باس قال ابن حجر غريب طب وابن السين من حديث عبد امللك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن ابن ع

من هذا الوجه وسنده واه جدا وهارون بن عنترة كذبوه ا ه وقال اهليثمي فيه عبد امللك بن هارون ضعيف جدا ا ه 
ورواه الدار قطين من هذا الوجه فتعقبه الغرياين يف خمتصره فقال فيه عبد امللك بن هارون بن عنترة تركوه وقال 

  السعدي دجال
  ابن السين هب عن معاذ ض) ر قال احلمد هللا الذي أعانين فصمت ورزقين فأفطرت كان إذا أفط(  ١٢٢

كان إذا أفطر قال احلمد هللا الذي أعانين فصمت ورزقين فأفطرت فيندب قول ذلك عند الفطر من الصوم فرضا أو 
كان إذا أفطر قال  }صلى اهللا عليه وسلم{نفال ابن السين هب عن معاذ ابن زهرة أو أيب زهرة أنه بلغه أن النيب 

  ذلك قال ابن حجر أخرجاه من طريق سفيان الثوري عن حصني عن رجل عن معاذ
هذا وهذا حمقق اإلرسال أ ه وأقول حصني بن عبد الرمحن هذا أورده الذهيب يف الضعفاء وقال ثقة نسى أو شاخ 

  وقال النسائي تغري

  )ل طعامكم األبرار وتنزلت عليكم املالئكة كان إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وأك(  ١٢٣

  حم هق عن أنس ح
كان إذا أفطر عند قوم أي نزل ضيفا عند قوم وهو صائم فأفطر قال يف دعائه أفطر عندكم الصائمون خرب مبعىن 
ه الدعاء باخلري والربكة ألن أفعال الصائمني تدل على اتساع احلال وكثرة اخلري إذ من عجز عن نفسه فهو عن غري

صلى اهللا عليه {أعجز وأكل طعامكم األبرار قال املظهري دعاء أو إخبار وهذا الوصف موجود يف حق املصطفى 
ألنه أبر األبرار وتنزلت ويف رواية بدله وصلت عليكم املالئكة أي مالئكة الرمحة بالربكة واخلري اإلهلي حم } وسلم

أبو داود قال احلافظ العراقي بإسناد صحيح قال تلميذه  هق عن أنس ابن مالك رمز املصنف حلسنه ورواه عنه أيضا
  ابن حجر وفيه نظر فإن فيه معمرا وهو وإن احتج به الشيخان فإن روايته عن ثابت خبصوصه مقدوح فيها

  كان إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم املالئكة طب عن ابن الزبري ح ١٢٤
أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم املالئكة أي استغفرت لكم وقد مر معناه طب  كان إذا أفطر عند قوم قال
  عن ابن الزبري رمز حلسنه

  كان إذا اكتحل اكتحل وترا وإذا استجمر استجمر وترا حم عن عقبة بن عامر صح ١٢٥
بخر بنحو عود كان إذا اكتحل اكتحل وترا وإذا استجمر استجمر وترا ظاهر السياق أن املراد باالستجمار الت

وحيتمل أن املراد االستنجاء غري أن اقترانه باالكتحال يبعده ويف كيفية اإليتار باالكتحال وجهان أصحهما يف كل 
  عني ثالثة ملا رواه

الترمذي وحسنه كان له مكحلة يكتحل منها كل عني ثالثة أطراف والثاين يكتحل يف عني وترا ويف عني شفعا 
يف الطرباين من حديث ابن عمر بسند قال الويل العراقي ضعيف أنه كان إذا اكتحل جعل يف ليكون اجملموع وترا ملا 

اليمىن ثالثا ويف اليسرى مرودين فجعلهما وتره ويف إيضاح التنبيه لألصبحي تفسري هذا الوجه قال يكتحل يف 
ام احملب الطربي عن أنس كان اليمىن أربعة أطراف ويف اليسرى ثالثة قال الويل العراقي وهو تقييد غريب ويف أحك

يكتحل وترا زاد ابن وضاح اثنني يف كل عني ويقسم بينهما واحدة حم عن عقبة } صلى اهللا عليه وسلم{املصطفى 



  بن عامر ورواه عنه الطرباين اثنني أيضا قال اهليثمي رجاله رجال الصحيح خال ابن هليعة ورمز املصنف لصحته
  عن أنس صح ٣عه الثالث حم م كان إذا أكل طعاما لعق أصاب ١٢٦

كان إذا أكل طعاما يلتصق بأصابعه وحيتمل مطلقا حمافظة على الربكة لعق أصابعه الثالث زاد يف رواية احلاكم اليت 
أكل هبا أ ه وهذا أدب حسن وسنة مجيلة إلشعاره بعدم الشره يف الطعام وباالقتصار على ما حيتاجه وذلك أن 

خلبري وهذا فيما ميكن فيه ذلك من األطعمة وإال فيستعان مبا حيتاجه من أصابعه كما مر الثالث يستقل هبا الظريف ا
وهذا بعض احلديث وتتمته عند مسلم وغريه وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها األذى وليأكلها وال يدعها 

على من كره لعق األصابع  للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة وقال إنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة وفيه رد
استقذارا قال اخلطايب عاب قوم أفسد عقوهلم الترفيه لعق األصابع واستقبحوه كأهنم ما علموا أن الطعام الذي علق 
هبا وبالصفحة جزء من املأكول وإذا مل تستقذر كله فال تستقذر بعضه وليس فيه أكثر من مصها بباطن الشفة حم م 

  عن أنس ابن مالك ٣
إذا أكل مل تعد أصابعه ما بني يديه ت خ عن جعفر ابن أيب احلكم مرسال أبو نعيم يف املعرفة عنه عن  كان ١٢٧

  احلكم بن رافع بن سيار طب عن احلكم بن عمرو الغفاري ح

كان إذا أكل مل تعد أصابعه ما بني يديه ألن تناوله كان تناول تقنع ويترفع عن تناول النهمة والشره وكأن يأمر 
ريه أيضا فيقول سم اهللا وكل مما يليك تخ عن جعفر بن أيب احلكم األوسي مرسال أبو نعيم يف كتاب املعرفة بذلك غ

أي معرفة الصحابة عنه أي عن أيب جعفر عن احلكم بن نافع بن سبأ كذا هو يف خط املصنف والظاهر أنه سبق قلم 
وهو األنصاري األوسي له وألبيه صحبة ويف  فإن الذي وقفت عليه خبط احلافظ ابن حجر يف مواضع سنان بنونني

التقريب صحايب له حديث خمتلف يف إسناده طب عن احلكم بن عمرو الغفاري بكسر املعجمة من بين ثعلبة أخي 
  غفار نزل البصرة فاستعمله زياد على خراسان رمز املصنف حلسنه وليس بسديد فهو ضعيف

أطعم وسقى وسوغه وجعل له خمرجا د ن حب عن أيب أيوب كان إذا أكل أو شرب قال احلمد هللا الذي  ١٢٨
  صح

كان إذا أكل أو شرب قال عقبه احلمد هللا الذي أطعم وسقى وسوغه أي سهل دخوله يف احللق ومنه وال يكاد 
  يسيغه

إنه أي يبتلعه وجعل له خمرجا أي السبيلني قال الطييب ذكر نعما أربعا اإلطعام واإلسقاء والتسويغ وسهولة اخلروج ف
خلق األسنان للمضغ والريق للبلع وجعل املعدة مقسما للطعام وهلا خمارج فالصاحل منه ينبعث إىل الكبد وغريه 

يندفع يف األمعاء كل ذلك فضل ونعمة جيب القيام بواجبها من الشكر باجلنان والبث باللسان والعمل باألركان د ن 
  حب عن أيب أيوب األنصاري قال ابن حجر حديث صحيح

  كان إذا التقى اخلتانان اغتسل الطحاوي عن عائشة صح ١٢٩

  كان إذا التقى اخلتانان

أي حتاذيا وإن مل يتماسا ألن ختاهنا فوق ختانه اغتسل أنزل أم مل ينزل واملراد حمل ختان الرجل أي قطع جلده مترته 
با وقاعدهتم رد األثقل إىل وخفاض املرأة وهو قطع جلدة أعلى فرجها كعرف الديك وإمنا ثنيا بلفظ واحد تغلي

األخف الطحاوي بفتح الطاء واحلاء املهملتني وبعد األلف واو نسبة إىل طحا قرية بصعيد مصر منها هذا اإلمام وهو 



  أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األسدي صاحب كتاب شرح اآلثار عن عائشة رمز املصنف لصحته
بن عدنان بن أدد مث ميسك ويقول كذب النسابون قال اهللا تعاىل كان إذا انتسب مل جياوز يف نسبته معد  ١٣٠

  وقرونا بني ذلك كثريا ابن سعد عن ابن عباس ض
كان إذا انتسب مل جياوز يف نسبه معد بن عدنان بن أدد بضم اهلمزة ودال مهملة مفتوحة مث ميسك عما زاد ويقول 

  كذب النسابون قال اهللا تعاىل وقرونا بني ذلك كثريا
ابن عباس لو شاء أن يعلمه لعلمه قال ابن سيد الناس وال خالف أن عدنان من ولد إمساعيل وإمنا اخلالف يف قال 

عدد من بني عدنان وإمساعيل من اآلباء فمقل ومكثر وكذا من إبراهيم إىل آدم ال يعلمه على حقيقته إال اهللا تعاىل 
د الفردوس لكن قال السهيلي األصح أن هذا من قول ابن سعد يف الطبقات عن ابن عباس ورواه عنه أيضا يف مسن

  ابن مسعود
كان إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رءوسهم فإذا أقلع عنه رفع رأسه م عن عبادة بن  ١٣١

  الصامت صح
  كان إذا نزل عليه الوحي أي حامل الوحي أسند النزول إىل الوحي للمالبسة

ا عقليا تارة واستعارة بالكناية أخرى مبعىن أنه شبه الوحي برجل مثال مث أضيف إىل بني احلامل واحملمول ويسمى جماز
املشبه اإلتيان الذي هو من خواص املشبه به ينتقل الذهن منه إليه والوحي لغة الكالم اخلفي وعرفا إعالم اهللا نبيه 

عنه أي سرى عنه رفع رأسه م  الشرائع بوجه ما نكس رأسه أي أطرق كاملتفكر ونكس أصحابه رؤوسهم فإذا أقلع
  يف املناقب عن عبادة بن الصامت ومل خيرجه البخاري

  كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه(  ١٣٢

  حم م عنه صح
كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك أي حزن لنزول الوحي والكرب الغم الذي يأخذ بالنفس واملستكن يف كرب 

يعين كان لشدة اهتمامه بالوحي كمن أخذه غم أو خلوف ما عساه يتضمنه الوحي } وسلم صلى اهللا عليه{إما للنيب 
من التشديد والوعيد أو الوحي مبعىن اشتد فإن األصل يف الكرب الشدة وتربد وجهه بالراء وتشديد املوحدة بضبط 

فال وقال القاضي الضمري  املصنف أي تغري لونه ذكره ابن حجر قال وهذا حيث ال يأتيه امللك يف صورة رجل وإال
وآله وسلم واملعىن أنه كان لشدة اهتمامه بالوحي كمن } صلى اهللا عليه وسلم{املستكن يف كرب إما للرسول 

أخذه غم أو ختوف مما عساه أن يتضمنه الوحي من التشديد والوعيد أو للوحي مبعىن اشتد فإن األصل يف الكرب 
تغري من الربدة وهو أن يضرب إىل الغربة حم م يف املناقب عنه أي عن الشدة وتربد وجهه من الغضب إذا تعبس و

  عبادة ومل خيرجه البخاري أيضا
  كان إذا نزل عليه الوحي مسع عند وجهه كدوي النحل حم ت ك عن عمر صح(  ١٣٣

هه شيء كان إذا نزل عليه الوحي باملعىن السابق واملراد هنا وفيما مر من الوحي كما ذكره البعض مسع عند وج
كدوي النحل أي مسع من جانب وجهه وجهته صوت خفي كدوي النحل كأن الوحي يؤثر فيهم وينكشف هلم 

  انكشافا غري
وآله وسلم من } صلى اهللا عليه وسلم{تام فصاروا كمن يسمع دوي صوت وال يفهمه أو مسعوه من الرسول 
لة اجلرس يف شدة الصوت وهو أشده وكان غطيطه وشدة تنفسه عند نزوله ذكره القاضي وكان يأتيه أيضا كصلص



يأتيه يف صورة رجل فيكلمه وهو أخفه قال ابن العريب وإمنا كان اهللا يقلب عليه األحوال زيادة يف األعتبار وقوة يف 
األستبصار حم ت ك عن عمر ابن اخلطاب قال احلاكم صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وتعقبه الذهيب بأن فيه يونس بن 

تلميذه عبد الرزاق أظنه ال شيء انتهى وقال النسائي حديث منكر وأعله أبو حامت وابن عدي سلم قال فيه 
  والعقيلي بيونس املذكور وقال مل يروه غريه وال يتابع عليه

  كان إذا انصرف من صالته استغفر ثالثا ١٣٤

  بان صحعن ثو ٤مث قال اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام حم م 
أي سلم استغفر أي طلب املغفرة من ربه تعاىل ثالثا من املرات زاد البزار يف روايته ) كان إذا انصرف من صالته ( 

ومسح جبهته بيده اليمىن قيل لألوزاعي وهو أحد رواة احلديث كيف االستغفار قال يقول أستغفر اهللا قال الشيخ 
لصالة استغفار من رؤية الصالة مث قال بعد االستغفار والظاهر أن أبو احلسن الشاذيل استغفاره عقب الفراغ من ا

التراخي املستفاد من مث غري مراد هنا اللهم أنت السالم أي املختص بالتنزه عن النقائص والعيوب ال غريك ومنك 
السالم أي أن غريك يف معرض النقصان واخلوف مفتقر إىل جنابك بأن تؤمنه وال مالذ له غريك فدل على 

التخصيص بتقدم اخلرب على املبتدأ أي وإليك يعود السالم يعين إذا شوهد ظاهرا أن أحدا من غريه فهو باحلقيقة 
راجع إليك وإىل توفيقك إياه ذكره بعضهم وقال التوربشيت أرى قوله ومنك السالم واردا مورد البيان لقوله أنت 

ا كان قد وجد بعرضه أنه ممن يصيبه تضرر وهذا ال السالم وذلك أن املوصوف بالسالمة فيما يتعارفه الناس مل
يتصور يف صفاته تعاىل بني أن وصفه سبحانه بالسالم ال يشبه أوصاف اخللق فإهنم بصدد االفتقار فهو املتعايل عن 

  ذلك فهو السالم الذي يعطي السالمة ومينعها ويبسطها ويقبضها تباركت
للدوام والثبات ومن ذلك الربكة وبرك البعري وال تستعمل هذه تعظمت ومتجدت أو حييت بالربكة وأصل الكلمة 

صلى {يف الصالة عن ثوبان موىل املصطفى  ٤اللفظة إال هللا تعاىل عما تتومهه األوهام يا ذا اجلالل واإلكرام حم م 
  ومل خيرجه البخاري} اهللا عليه وسلم

  د عن يزيد بن األسود ح) كان إذا انصرف احنرف (  ١٣٥

نصرف من صالته بالسالم احنرف جبانبه أي مال على شقة األمين أو األيسر فيندب ذلك لإلمام واألفضل كان إذا ا
انتقاله عن ميينه بأن يدخل ميينه يف احملراب ويساره إىل الناس على ما ذهب إليه أبو حنيفة أو عكسه على ما عليه 

  د حنينا كافرا مث أسلم رمز املصنف حلسنهالشافعي د عن يزيد من الزيادة ابن األسود العامري السوائي شه
  طب عن النعمان بن بشري ح) كان إذا انكسفت الشمس أو القمر صلى حىت تنجلي (  ١٣٦

كان إذا انكسفت الشمس أو القمر صلى صالة الكسوف حىت تنجلي وحكى ابن حبان يف سريته ومغلطاي 
صالة الكسوف فكانت أول صالة } اهللا عليه وسلم صلى{والعراقي أن القمر خسف يف السنة اخلامسة فصلى النيب 

  الكسوف يف اإلسالم طب عن النعمان بن بشري رمز املصنف حلسنه
  ابن السين وأبو نعيم يف الطب عن عائشة أبو نعيم عن أيب هريرة ض) كان إذا اهتم أكثر من مسك حليته (  ١٧٣

ل البعض وجيوز كون مسه هلا تسليما هللا بنفسه كان إذا اهتم أكثر من مس حليته فيعرف بذلك كونه مهموما قا
وتفويضا ألمره إليه فكأنه موجه نفسه إىل مواله ابن السين وأبو نعيم كالمها يف كتاب الطب النبوي عن عائشة 

  ترفعه أبو نعيم يف الطب أيضا عن أيب هريرة قال الزين العراقي إسناده



هل موىل املغرية من حديث أيب هريرة فقال قال ابن حبان ال حيتج حسن ا ه لكن أورده يف امليزان ولسانه يف ترمجة س
  به يروى عن الزهري العجائب ورواه البزار عن أيب هريرة قال اهليثمي وفيه رشدين ضعفه اجلمهور

كان إذا أمهه األمر رفع رأسه إىل السماء وقال سبحان اهللا العظيم وإذا اجتهد يف الدعاء قال يا حي يا قيوم (  ١٣٨
  ت عن أيب هريرة ض )

كان إذا أمهه األمر رفع رأسه إىل السماء مستغيثا مستعينا متضرعا وقال سبحان اهللا العظيم وإذا اجتهد يف الدعاء 
قال يا حي يا قيوم هو من أبنية املبالغة والقيم معناه القائم بأمور اخللق ومدبرهم ومدبر العامل يف مجيع أحواهلم ومنه 

و القائم بنفسه مطلقا ال بغريه ويقوم به كل موجود حىت ال يتصور وجود شيء وال دوام قيم الطفل والقيوم ه
وجوده إال به وأخذ احلليمي من اخلرب أنه يندب أن يدعو اهللا بأمسائه احلسىن قال وال يدعوه مبا ال خيلص ثناء وإن 

  كان يف نفسه حقا ت عن أيب هريرة
 الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن ال كايف له وال مؤوي له كان إذا أوى إىل فراشه قال احلمد هللا(  ١٣٩

  عن أنس صح ٣حم م ) 
كان إذا أوى إىل فراشه أي دخل فيه قال القاضي أوى جاء الزما ومتعديا لكن األكثر يف املتعدي املد قال احلمد هللا 

فيه يقينا احلر والربد وحنرز فيه متاعا الذي أطعمنا وسقانا وكفانا أي دفع عنا شر خلقه وآوانا يف كن نسكن 
وحنجب به عيالنا فكم ممن الكايف له وال مؤوي له أي كثري من خلق اهللا ال يكفيهم اهللا شر األشرار وال جيعل هلم 

مسكنا بل تركهم يتأذون يف الصحاري بالربد واحلر وقيل معناه كم من منعم عليه مل يعرف قدر اهللا فكفر هبا حم م 
  أنس ومل خيرجه البخاري كلهم عن ٣

  ابن سعد عن عكرمة مرسال ض) كان إذا أوحي إليه وقد لذلك ساعة كهيئة السكران (  ١٤٠
كان إذا أوحي إليه وقد بضم الواو بضبط املصنف أي سكن لذلك ساعة كهيئة السكران وهو املعرب عنه باحلال فإن 

مث يسري عنه فيخرب عنه مبا قيل له ابن سعد يف الطبع ال يناسبه فلذلك يشتد عليه وينحرف له مزاج الشخص 
  الطبقات عن عكرمة موىل ابن عباس مرسال ويف الباب غريه أيضا

  حم عن أنس ح) كان إذا بايعه الناس يلقنهم فيما استطعت (  ١٤١

  كان إذا بايعه الناس يلقنهم فيما استطعت

بأمته يلقنهم أن يقول أحدهم فيما استطعت لئال أي يقول فيما استطعت تلقينا هلم وهذا من كمال شفقته ورأفته 
  يدخل يف عموم بيعته ما ال يطيقه حم عن أنس ابن مالك

  كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار د ت ه عن صخر ح ١٤٢
سل كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار قال القاضي البعث مصدر مبعىن املبعوث أي إذا أراد أن ير

جيشا أرسله يف غرة النهار ألنه بورك له وألمته يف البكور كما يف اخلرب املار د يف اجلهاد ت يف البيوع ه يف التجارة 
من حديث عمارة بن حديد عن صخرة ابن وداعة العامري األزدي قال الترمذي وال يعرف له غريه قال الذهيب 

  وعمارة هذا ال يعرف
به يف بعض أمره قال بشروا وال تنفروا ويسروا وال تعسروا د عن أيب موسى كان إذا بعث أحدا من أصحا ١٤٣
  صح



  كان إذا بعث أي إذا أرسل أحدا من أصحابه يف بعض أمره قال بشروا
وال تنفروا ويسروا وال تعسروا أي سهلوا األمور وال تنفروا الناس بالتعسري وزعم أن املراد النهي عن تنفري الطري 

ونه فإن جنح عن اليمني تيمنوا أو الشمال تشاءموا زلل فاحش إذا املبعوث الصحابة كما قيد به وزجره وكانوا ينفر
ومعاذ اهللا أن يفعلوا بعد إسالمهم ما كانت اجلاهلية تفعله د يف األدب عن أيب موسى ظاهر صنيع املصنف أن ذا ال 

  رجه مسلم يف املغازي باللفظ املذكوريوجد خمرجا يف أحد الصحيحني وإال ملا عدل أليب داود وهو ذهول فقد خ
  كان إذا بعث أمريا قال أقصر اخلطبة وأقل الكالم فإن من الكالم سحرا طب عن أيب أمامة صح ١٤٤

كان إذا بعث أمريا على جيش أو حنو بلدة قال فيما يوصيه به أقصر اخلطبة بالضم فعلة مبعىن مفعول كنسخة مبعىن 
لكالم فإن من الكالم سحرا أي نوعا تستمال به القلوب كما تستمال بالسحر منسوخ وغرفة مبعىن مغروف وأقل ا

وذلك هو السحر احلالل وليس املراد هنا باخلطبة خطبة الصالة كما هو جلي بل ما كان يعتاده البلغاء الفصحاء من 
ا اخلطيب يف تارخيه تقدميهم أمام الكالم خطبة بليغة يفتتحونه هبا مث يشرع اخلطيب يف املقصود بعد ذلك طب وكذ

  عن أيب أمامة رمز املصنف حلسنه وليس كما قال فقد أعله احلافظ اهليثمي بأنه من رواية مجيع بن ثور وهو متروك
كان إذا بلغه عن الرجل الشيء مل يقل ما بال فالن يقول ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا د عن  ١٤٥

  عائشة ح
االنتهاء إىل الغاية عن الرجل ذكر الرجل وصف طردي واملراد اإلنسان الشيء الذي  كان إذا بلغه من البالغ وهو

يكرهه مل يقل ما بال فالن يقول كذا ولكن استدراك أفاد أن من شأنه أن ال يشافه أحدا معينا حياء منه بل يقول 
ا أنكر وكان يكىن عما اضطره منكرا عليه ذلك ما بال أقوام أي ما شأهنم وما حاهلم يقولون كذا وكذا إشارة إىل م

  الكالم مما يكره استقباحا للتصريح د عن عائشة رمز لصحته
كان إذا تضور من الليل قال ال إله إال اهللا الواحد القهار رب السموات واألرض وما بينهما العزيز الغفار ن  ١٤٦

  ك عن عائشة صح
ال ال إله إال اهللا الواحد القهار رب السموات كان إذا تضور من الليل بالتشديد أي تلوى وتقلب ظهرا لبطن ق

واألرض وما بينهما العزيز الغفار ن يف عمل اليوم والليلة ك يف باب الدعاء وكذا ابن حبان كلهم عن عائشة وقال 
  احلاكم على شرطهما وأقره الذهيب وقال احلافظ العراقي يف أماليه حديث صحيح

  وارحم واهد للسبيل األقوم حممد بن نصر يف الصالة عن أم سلمة ض كان إذا تعار من الليل قال رب اغفر ١٤٧

كان إذا تعار بتشديد الراء أي انتبه من الليل والتعار االنتباه يف الليل مع صوت من حنو تسبيح أو استغفار وهذا 
يكون ذلك ملن تعود حكمة العدول إليه عن التعبري باالنتباه فإن من هب من نومه ذاكرا هللا وسأله خريا أعطاه وإمنا 

الذكر واستأنس به وغلب عليه صار حديث نفسه يف نومه ويقظته قالوا وأصل التعار السهر والتقلب على الفراش 
مث استعمل فيما ذكر وقد ورد عن األنبياء أذكار مأثورة منها أنه كان إذا انتبه قال رب اغفر وارحم واهد للسبيل 

لذي هو أقوم الطرق وأعظمها استقامه وحذف املعمول ليؤذن بالعموم وفيه األقوم أي دلين على الطريق الواضح ا
جواز تسجيع الدعاء إذا خال عن تكلف وقصد كهذا فينبغي احملافظة على قول الذكر عند االنتباه من النوم وال 

أم سلمة ويف  يتعني له لفظ لكنه باملأثور أفضل ومنه ما ذكر يف هذا اخلرب حممد بن نصر يف كتاب فضل الصالة عن
  الباب غريمها أيضا

  كان إذا تغدى مل يتعش وإذا تعشى مل يتغد حل عن أيب سعيد صح ١٤٨



كان إذا تغدى مل يتعش وإذا تعشى مل يتغد اجتنابا للشبع وإيثارا للجوع تنزها عن الدنيا وتقويا على العبادة وتقدميا 
شبع ثالثة تباعا ولو شاء لشبع لكنه يؤثر على نفسه للمحتاجني على نفسه كما يدل له خرب البيهقي عن عائشة ما 

قال الغزايل فيندب لإلنسان أن يقتصر يف اليوم والليلة على أكله واحدة وهذا هو األقل وما جاوز ذلك إسراف 
  ومداومة للشبع وذلك فعل املترفني

ما تريد أن أعتق بغدائك رقبة من تنبيه قال ابن احلجاج دعا موسى ربه أن يغنيه عن الناس فأوحى اهللا إليه ياموسى أ
النار وبعشائك كذلك قال بلى يارب فكان يتغذى عند رجل من بين إسرائيل ويتعشى عند آخر وكان ذلك رفعة 
يف حقه ليتعدى النفع إىل عتق من من اهللا عليه بعتقه من النار حل عن أيب سعيد اخلدري غفل عنه احلافظ العراقي 

  رواه البيهقي يف الشعب من فعل أيب جحيفةفقال مل أجد له أصال وإمنا 

  كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا حىت تفهم عنه(  ١٤٩

  حم خ ت عن أس ض) وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثالثا 
كان قال الكرماين قال األصوليون مثل هذا التركيب يشعر باالستمرار وإذا تكلم بكلمة أي جبملة مفيدة أعادها 

ا من املرات وبني املراد بقوله حىت تفهم ويف رواية للبخاري ليفهم مبثناة حتتية مضمونة وبكسر ويف رواية له ثالث
بفتحها عنه أي لتحفظ وتنقل عنه وذلك إما ألن من احلاضرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرره ليفهم ويرسخ يف 

فع الشبه ويف املستدرك حىت تعقل عنه بدل حىت تفهم الذهن وإما أن يكون املقول يف بعض إشكال فيتظاهر بالبيان د
وهذا من شفقته وحسن تعليمه وشدة النصح يف تبليغه قال ابن التني وفيه أن الثالث غاية ما يقع به اإلقرار والبيان 
وإذا أتى على قوم أي وكان إذا قدم على قوم فسلم عليهم هو من تتميم الشرط سلم عليهم جواب الشرط ثالثا 

هذا يف سالم االستئذان أما سالم املار فاملعروف فيه عدم التكرار خلرب إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثالثا قيل 
واعترض بأن تسليم االستئذان ال يثىن إذا حصل اإلذن باألوىل وال يثلث إذا حصل بالثانية قال الكرماين والوجه أن 

  قعد سلم تسليمة التحية مث إذا قام سلم تسليمة الوداع معناه كان إذا أتى قوما يسلم تسليمة االستئذان مث إذا

وهذه التسليمات كلها مسنونة وكان يواظب عليها وقال ابن حجر حيتمل أنه كان يفعله إذا خاف عدم مساع 
كالمه ا ه وسبقه إليه مجع منهم ابن بطال فقال يكرره إذا خشي أنه ال يفهم عنه أو ال يسمع أو أراد اإلبالغ يف 

م أو الزجر يف املوعظة وقال النووي يف األذكار والرياض هذا حممول على ما لو كان اجلمع كثريا ويف مسلم التعلي
نصيبه من اللنب فيجيء من الليل فيسلم تسليما ال يوقظ نائما } صلى اهللا عليه وسلم{عن املقداد كنا نرفع للنيب 

م على مجع كثري ال يبلغهم سالم واحد فيسلم الثاين ويسمع اليقظان اه وجرى عليه ابن القيم فقال هذا يف السال
والثالث إذا ظن أن األول مل حيصل به إمساع ولو كان هديه دوام التسليم ثالثا كان صحبه يسلمون عليه كذلك 

وكان يسلم على كل من لقيه ثالثا وإذا دخل بيته سلم ثالثا ومن تأمل هديه علم أنه ليس كذلك وأن تكرر السالم 
  يانا لعارض إىل هنا كالمه حم خ يف العلم واالستئذان ت يف االستئذان عن أنس ابن مالككانت أح
  ابن نصر عن أيب أيوب ض) كان إذا هتجد يسلم بني كل ركعتني (  ١٥٠

كان إذا هتجد أي جتنب اهلجود وهو نوم الليل قال الكرماين يعين ترك النوم للصالة فإذا مل يصل فليس بتهجد ا ه 
امة ولعله أراد يف عرف الفقهاء أما يف أصل اللغة فال صحة هلذا االشتراط إال أن يثبت أن لفظ هتجد قال أبو ش

مبعىن ترك اهلجود فلم يسمع إال من جهة الشارع فقط ومل تكن العرب تعرفه وهو بعيد يسلم بني كل ركعتني 



ب الصالة عن أيب أيوب األنصاري وقد فاستفدنا أن األفضل يف نفل الليل التسليم من كل ركعتني ابن نصر يف كتا
  رمز املصنف حلسنه

  حم د ن ه ك عن احلكم بن سفيان صح) كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه (  ١٥١
  كان إذا توضأ أي فرغ من الوضوء أخذ كفا من ماء ويف رواية بدل كفا

يء اليابس ذكره اجلوهري واستعماله يف املاء حفنة قال القاضي واحلفنة ملء الكفني وال يكاد يستعمل إال يف الش
جماز فنضح به فرجه أي رشه عليه قال التوربشيت قيل إمنا كان يفعله دفعا للوسوسة وقد أجاره اهللا منها وعصمه من 

الشيطان لكن فعله تعليما لألمة أو لريتد البول فإن املاء البارد يقطعه أو يكون النضح مبعىن الغسل كما قال 
صلى اهللا عليه {ي وغريه حم د ن ه ك عن احلكم بن سفيان مرسال وهو الثقفي ويف مساعه من املصطفى البيضاو
خالف قال ابن عبد الرب له حديث واحد يف الوضوء مضطرب اإلسناد وهو هذا وقال يف امليزان ما له يعين } وسلم

  احلكم بن سفيان غريه وقد اضطرب فيه ألوانا
  طب عن احلسن ع عن احلسني ض) ء حىت يسيله على موضع سجوده كان إذا توضأ فضل ما(  ١٥٢

كان إذا توضأ فضل ماء من ماء الوضوء حىت يسيله على موضع سجوده أي من األرض وحيتمل على بعد أن املراد 
  جبهته طب عن احلسن ابن علي أمري املؤمنني ع عن احلسني ابن علي قال اهليثمي إسناده حسن

  ه عن أيب رافع ض) ك خامته كان إذا توضأ حر(  ١٥٣
كان إذا توضأ زاد يف رواية وضوءه للصالة حرك خامته زاد يف رواية يف إصبعه أي عند غسل اليد اليت هو فيها 
ليصل املاء إىل ما حتته يقينا فيندب ذلك ندبا مؤكدا سيما إن ضاق قال ابن حجر هذا حممول على ما إذا كان 

ه بالتحريك ه من حديث معمر بن حممد بن عبيد اهللا عن أبيه عن جده أيب رافع واسعا حبيث يصل املاء إىل ما حتت
موىل املصطفى وامسه أسلم أو إبراهيم أو صاحل أو ثابت أو هرمز كان للعباس فوهبه للمصطفى فلما بشره بإسالم 

ضعيف ضعفه ابن  العباس أعتقه قال ابن سيد الناس ومعمر منكر احلديث وقال ابن القيم ومغلطاي وغريمها حديث
عدي والدارقطين والبيهقي وعبد احلق وابن القطان وابن طاهر والبغدادي واملقدسي وابن اجلوزي وغريهم وحممد 

قال فيه البخاري منكر احلديث وقال الرازي ذاهب منكر جدا ومعمر قال ابن معني ماكان بثقة وال مأمون وقال أبو 
  حامت عن بعضهم كذاب وقال ابن حبان أكثر

أحاديثه مقلوبة ال جيوز االحتجاج به ا ه وقال األرغياين يف حاشية خمتصر الدارقطين فيه معمر ليس بثقة وأبوه 
ضعيف وقال احلافظ ابن عبد اهلادي وابن حجر إسناده ضعيف مث إن من لطائف إسناده أنه من رواية رجل عن أبيه 

  لعلي رضي اهللا عنهعن جده وعبيد اهللا تابعي جليل خرج له مجاعة وكان كاتبا 

  كان إذا توضأ أدار املاء على مرفقيه(  ١٥٤

  قط عن جابر ح
كان إذا توضأ أدار املاء على مرفقيه تثنية مرفق بكسر امليم وفتح الفاء العظم النايتء يف آخر الذراع مسى بذلك ألنه 

ربعة وقال زفر وداود ال جيب يرتفق به يف االتكاء وفيه أنه جيب إدخال املرفقني يف غسل اليدين وهو مذهب األ
صلى اهللا عليه {واحلديث حجة عليهما قال احلافظ ميكن أن يستدل لدخول املرفقني يف الغسل بفعل املصطفى 

هذا واحلديث وإن كان ضعيفا لكن يقويه ما يف الدارقطين بإسناد حسن من حديث عثمان يف صفة الوضوء } وسلم



العضدين ويف البزار والطرباين وغسل ذراعيه حىت جاوز املرفق قط من فغسل يديه إىل املرفقني حىت مس أطراف 
حديث القاسم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن أبيه عن جده عن جابر ابن عبد اهللا رمز املصنف حلسنه 

بو زرعة وقال ابن مجاعة وابن امللقن وابن حجر ضعيف وقال الذهيب القاسم متروك وسبقه لذلك أبو حامت وقال أ
منكر احلديث وقال الويل العراقي حديث ضعيف لضعف القاسم عند اجلمهور ولضعف جده عبد اهللا عند بعضهم 

وقال ابن حجر وال التفات لذكر ابن حيان للقاسم يف الثقات وقد صرح بضعف هذا احلديث املنذري وابن اجلوزي 
ياين يف خمتصر الدار قطين كما رأيته خبطه فيه القاسم وابن صالح والنووي وغريهم إىل هنا كالم احلافظ وقال األرغ

بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عقيل متروك قاله أبو حامت وغريه وقال أمحد ليس بشيء وقال الذهيب هو عبد اهللا 
  بن حممد نسب إىل جده وعبد اهللا هذا أيضا فيه مقال ا ه وبه يعرف أن رمز املصنف حلسنه استرواح

  توضأ خلل حليته باملاء حم ك عن عائشة كان إذا ١٥٥

ت ك عن عثمان ت ك عن عمار ابن ياسر ك عن بالل ه ك عن أنس طب عن أيب أمامة وعن أيب الدراء وعن أم 
  سلمة طس عن ابن عمر صح

  كان إذا توضأ خلل حليته باملاء

  أي أدخل املاء يف خالهلا بأصابعه الشريفة
يته الشريفة كانت كثة ومثلها كل شعر ال جيب غسل باطنه قال ابن القيم ومل وفيه ندب ختليل اللحية الكثة فإن حل

يكن يواظب على التخليل حم ك عن عائشة وصححه احلاكم ت ك عن عثمان ابن عفان وقال الترمذي حسن 
صحيح عنه ت ك عن عمار ابن ياسر ك عن بالل املؤذن ه ك عن أنس ابن مالك طب عن أيب أمامة الباهلي وعن 

الدرداء وعن أم سلمة طس عن ابن عمر ابن اخلطاب قال اهليثمي بعض هذه الطرق رجاله موثقون ويف البعض  أيب
  مقال ا ه وأشار املصنف باستيعاب خمرجيه إىل رد قول أمحد وأيب زرعة ال يثبت يف ختليل اللحية حديث

  كذا أمرين ريب د ك عن أنسكان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله حتت حنكه فخلل به حليته وقال ه ١٥٦
كان إذا توضأ أخذ كفا بفتح الكاف أي غرفة من ماء ويف رواية غرفة من ماء فأدخله حتت حنكه فخلل به حليته 

  وقال هكذا أمرين ريب أن أخللها
قال الكمال ابن اهلمام طرق هذا احلديث متكثرة عن أكثر من عشرة من الصحابة لو كان كل منهم ضعيفا ثبت 

جملموع فكيف وبعضها ال ينزل عن احلسن فوجب اعتبارها إال أن البخاري يقول مل يثبت منها املواظبة بل حجية ا
جمرد الفعل إال يف شذوذ من الطرق فكان مستحبا ال سنة لكن ما يف هذا احلديث من قوله هبذا أمرين ريب مل يثبت 

ا فيترجح القول بسنيته ا ه وأما قول أمحد وأيب ضعفه وهو مغن عن نقل صريح املواظبة ألن أمره تعاىل حامل عليه
حامت ال يصح يف ختليل اللحية شيء فمرادمها به أن أحاديثه ليس شيء منها يرتقي إىل درجة الصحة بذاته ال أنه مل 

يثبت فيه شيء حيتج به أصال د يف الوضوء ك كالمها عن أنس ابن مالك قال يف املنار فيه الوليد بن ذروان جمهول ال 
  يعرف بغري هذا احلديث لكن له سند حسن رواه به حممد بن حيىي الذهلي يف العلل ا ه قال يف

اإلملام ودعواه جهالة الوليد على طريقته من طلب التعديل من رواية مجاعة عن الراوي وقد روى عن الوليد هذا 
  مجع من أهل العلم



  كان إذا توضأ عرك عارضيه ١٥٧

  ابعه من حتتها ه عن ابن عمر صحبعض العرك مث شبك حليته بأص
كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك يعين عركا خفيفا مث شبك ويف رواية وشبك بالواو حليته بأصابعه أي أدخل 
أصابعه مبلولة فيها من حتتها وهذه هي الكيفية احملبوبة يف ختليل اللحية قيل والعارض من اللحية ما نبت على عرض 

  ل عارضا اإلنسان صفحتا خده كذا يف الفائق قال ابن الكمال وقول ابن املعتزاللحى فوق الذقن وقي
  كأن خط عذار شق عارضه

  عيدان آس على ورد ونسرين
يدل على صحة الثاين وفساد األول وكأن قائله مل يفرق بني العذار والعارض ه وكذا الدار قطين والبيهقي عن ابن 

بن قيس قال حيىي شبه ال شيء وقال البخاري كان احلسن بن ذكوان عمر ابن اخلطاب وفيه عندهم عبد الواحد 
حيدث عنه بعجائب مث أورد له أخبارا هذا منها وفيه رد على ابن السكن تصحيحه له وقال عبد احلق تبعا للدار 
عن قطين الصحيح أنه فعل ابن عمر غري مرفوع وقال ابن القطان وبعد ذلك هو معلول بعبد الواحد بن قيس راويه 

  نافع عن ابن عمر فهو ضعيف ا ه وقال ابن حجر إسناده إسناد ضعيف
  كان إذا توضأ صلى ركعتني مث خرج إىل الصالة ه عن عائشة ض ١٥٨

كان إذا توضأ صلى ركعتني مث خرج إىل الصالة أي باملسجد مع اجلماعة وفيه ندب ركعتني سنة الوضوء وأن 
  األفضل فعلهما يف بيته قبل إتيان املسجد

تنبيه قال الكمال هذه األحاديث وما أشبهها تفيد املواظبة ألهنم إمنا حيكون وضوءه الذي هو دأبه وعادته ه عن 
  عائشة أم املؤمنني

  
  كان إذا توضأ دلك أصابع رجليه خبنصره د ت ه عن املستورد ح ١٥٩

  كان إذا توضأ دلك أصابع رجليه( 

رى قال ابن القيم هذا إن ثبت عنه فإمنا فعله أحيانا وهلذا مل يروه خبنصره أي خبنصر إحدى يديه والظاهر أهنا اليس
الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعلي وعثمان وغريمها د ت ه كلهم يف الوضوء عن املستورد ابن شداد واللفظ أليب 

ن هليعة داود قال الترمذي حسن غريب قال اليعمري يشري بالغرابة إىل تفرد ابن هليعة به عن يزيد بن عمرو وباب
صار حسنا وليس بغريب وهذا ليس حبسن فقد رواه عن يزيد كرواية ابن هليعة الليث بن سعد وعمرو بن احلارث 

  وناهيك هبما جاللة ونبال فاحلديث إذن صحيح مشهور
  ت عن معاذ ض) كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (  ١٦٠

الوضوء غري مكروه أي إذا كان حلاجة فال يعارض ما  فيه أن تنشيف ماء) كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه ( 
ورد يف حديث آخر أنه رد منديال جيء به إليه لذلك وذهب بعض الشافعية إىل أن األوىل عدمه وأجاب عن هذا 

  احلديث بأنه فعله بيانا للجواز
ن وعشرون نفرا مث ذكرهم فائدة قال الكمال ابن اهلمام مجيع من روي وضوءه عليه الصالة والسالم قوال وفعال اثنا

وهم عبد اهللا بن زيد فعال وعثمان وابن عباس واملغرية وعلى الكل فعال واملقدام بن معد يكرب قوال وأبو مالك 



األشعري فعال وأبو بكر قوال وأبو هريرة قوال ووائل بن حجر قوال وجبري بن نصري وأبو أمامة وأبو أيوب 
هللا بن أيب أوىف قوال والرباء بن عازب فعال وأبو كامل قيس بن عائذ فعال األنصاري وكعب بن عمر اليماين وعبد ا

والربيع بن معوذ قوال وعائشة فعال وعبد اهللا بن أيب أنيس فعال وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وليس يف شيء 
املصنف أن  منها ذكر التسمية إال يف حديث ضعيف رواه الدارقطين عن عائشة ت عن معاذ ابن جبل وظاهر صنيع

خمرجه خرجه وسكت عليه واألمر خبالفه بل تعقبه بقوله حديث غريب وسنده ضعيف فيه رشدين عن عبد الرمحن 
  بن زياد بن أنعم ومها ضعيفان انتهى وقال الطرباين ال يروي عن معاذ

  نئإال هبذا اإلسناد انتهى لكن قول الترمذي أنه ال يصح فيه شيء رده مغلطاي خبرب فيه عن أم ها

  )كان إذا تال غري املغضوب عليهم وال الضالني قال آمني حىت يسمع من يليه من الصف األول (  ١٦١

  د عن أيب هريرة ح
  كان إذا تال قوله تعاىل غري املغضوب عليهم وال الضالني

هبا صوته  قال يف صالته عقب الفاحتة آمني بقصر أو مد وهو أفصح مع ختفيف امليم فيهما أي استجب ويقوهلا رافعا
قليال حىت يسمع بضم أوله بضبط املصنف أي يف اجلهرية من يليه من الصف األول وفيه أنه يسن لإلمام بعد الفاحتة 
يف الصالة آمني وأنه جيهر هبا يف اجلهرية ويقارن املأموم تأمني إمامه د عن أيب هريرة أشار املصنف حلسنه وليس كما 

يه بشر بن رافع احلارثي ضعيف وقال ابن القطان وبشر يرويه عن أيب عبد اهللا ادعى فقد رده عبد احلق وغريه بأن ف
  ابن عم أيب هريرة وهو ال يعرف حاله واحلديث ال يصح من أجله انتهى

كان إذا جاء الشتاء دخل البيت ليلة اجلمعة وإذا جاء الصيف خرج ليلة اجلمعة وإذا لبس ثوبا جديدا محد (  ١٦٢
  خط وابن عساكر عن ابن عباس ض) ني وكسا اخللق اهللا تعاىل وصلى ركعت

كان إذا جاء الشتاء دخل البيت ليلة اجلمعة وإذا جاء الصيف خرج ليلة اجلمعة حيتمل أن املراد بيت االعتكاف 
وحيتمل أن املراد بالبيت الكعبة وإذا لبس ثوبا جديدا محد هللا أي قال اللهم لك احلمد كما كسوتنيه إىل آخر ما 

يف احلديث املتقدم وصلى ركعتني أي عقب لبسه شكرا هللا تعاىل على هذه النعمة وكسا الثوب اخللق بفتح  ورد عنه
الالم بضبط املصنف أي كسا الثوب البايل لغريه من الفقراء وحنوهم صدقة عنه ففيه أن البس الثوب اجلديد يسن له 

عتني أي حبيث ينسبان للبسه عرفا والتصدق بالثوب ثالثة أشياء محد اهللا تعاىل واألكمل باللفظ الوارد وصالة رك
اخللق قال يف املصباح خلق الثوب بالضم إذا بلى فهو خلق بفتحتني وأخلق الثوب باأللف لغة وأخلقته يكون 

  الرباعي الزما

 ومتعديا خط يف ترمجة الربيع حاجب املنصور وابن عساكر يف تارخيه كالمها عن ابن عباس وهو من رواية الربيع
  املذكور عن اخلليفة املنصور عن أبيه عن جده وبه عرف حال السند

  )كان إذا جاءه جربيل فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم علم أهنا سورة (  ١٦٣

  ك عن ابن عباس صح
  كان إذا جاءه جربيل فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم



ورة من القرآن لكونه البسملة أول كل سورة أي شرع يف قراءهتا علم بذلك أهنا سورة أي أنه نزل عليه بافتتاح س
من القرآن حىت براءة كما قال ابن عريب قال لكن بسملتها نقلت إىل النمل فإن احلق تعاىل إذا وهب شيئا مل يرجع 

فيه وال يرده إىل العدم فلما خرجت رمحته من براءة وهي البسملة حبكم التربؤ من أهلها برفع الرمحة عنهم وقف 
ال يدري أي يضعها ألن كل أمة من األمم اإلنسانية قد أخذت رمحتها بإمياهنا بنبيها فقال أعطوا هذه امللك هبا 

البسملة للبهائم اليت آمنت بسليمان وهي ال يلزمها إميان إال برسوهلا فلما عرفت قدر سليمان وآمنت به أعطيت 
  من الرمحة اإلنسانية حظا وهو البسملة اليت سلبت عن املشركني

دة يف تذكرة املقريزي عن امليانشي أنه صلى خلف املازري فسمعه يبسمل فقال له أنت اليوم إمام يف مذهب فائ
مالك فكيف تبسمل فقال قول واحد يف مذهب مالك أن من قرأها يف الفريضة ال تبطل صالته وقول واحد يف 

اليت يف مذهب إمامي وتبطل بتركه يف مذهب الشافعي أن من مل يقرأ هبا بطلت صالته فأنا أفعل ما ال تبطل به ص
مذهب الغري لكي أخرج من اخلالف ك يف الصالة عن معتمر عن مثىن بن الصالح عن عمرو بن دينار عن سعيد 

  عن ابن عباس وقال صحيح فتعقبه الذهيب بأن مثىن متروك كما قاله النسائي
كان إذا جاءه مال ( ن حممد بن على مرسال ض هق خط عن احلسن ب) كان إذا جاءه مال مل يبيته ومل يقيله (  ١٦٤

  من يفء أو غنيمة أو خراج مل يبيته ومل يقيله أي إن

جاءه آخر النهار مل ميسكه إىل الليل أو أوله مل ميسكه إىل القائلة بل يعجل قسمته وكان هديه يدعو إىل تعجيل 
وأنعمهم قلبا فإن للصدقة والبذل  اإلحسان والصدقة واملعروف ولذلك كان أشرح اخللق صدرا وأطيبهم نفسا

  تأثريا عجيبا يف شرح الصدر هق خط عن أيب حممد احلسن بن حممد بن علي مرسال
  د ه عن أيب بكرة صح) كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شكرا هللا (  ١٦٥

ا هللا أي سقط على كان إذا جاءه لفظ رواية احلاكم أتاه أمر أي عظيم كما يفيده التنكري يسر به خر ساجدا شكر
الفور هاويا إىل القاع سجدة لشكر اهللا تعاىل على ما أحدث له من السرور ومن مث ندب سجود الشكر عند 
حصول نعمة واندفاع نقمة والسجود أقصى حالة العبد يف التواضع لربه وهو أن يضع مكارم وجهه باألرض 

ازداد له تذلال وافتقارا فبه ترتبط النعمة وجيتلب املزيد وينكس جوارحه وهكذا يليق باملؤمن كلما زاده ربه حمبوبا 
أشكر اخللق للحق لعظم يقينه فكان يفزع إىل السجود } صلى اهللا عليه وسلم{لئن شكرمت ألزيدنكم واملصطفى 

وفيه حجة للشافعي يف ندب سجود الشكر عند حدوث سرور أو دفع بلية ورد على أيب حنيفة يف عدم ندبه وقوله 
العبد بالسجود لكل نعمة متجددة كان عليه أن ال يغفل عن السجود طرفة عني فإن أعظم النعم نعمة احلياة  لو ألزم

وهي متجددة بتجديد األنفاس رد بأن املراد سرور حيصل عند هجوم نعمة ينتظر أن يفجأ هبا مما يندر وقوعه ومن مث 
تفخيم والتعظيم كما مر د ه ك يف الصالة من حديث قيدها يف احلديث باجمليء على االستعارة ومن مث نكر أمر لل

بكار ابن عبد العزيز بن أيب بكرة عن أبيه عن جده أيب بكرة قال احلاكم وبكار صدوق وللخرب شواهد وقال عبد 
احلق فيه بكار وليس بقوي قال ابن القطان لكنه مشهور مستور وقد عهد قبول املستورين وقول ابن معني ليس 

قلة حديثه قال نعم اخلرب معلول بأبيه عبد العزيز فإنه ال يعرف حاله اه وظاهر صنيع املصنف أنه مل بشيء أراد به 
خيرجه من الستة إال هذين واألمر خبالفة فقد أخرجه الترمذي آخر اجلهاد وقال حسن غريب ال يعرف إال من هذا 

  الوجه
  لد مرة ضالبغوي عن وا) كان إذا جرى به الضحك وضع يده على فيه (  ١٦٦



كان إذا جرى به الضحك أي غلبة وضع يده على فيه حىت ال يبدو شيء من باطن فمه وحىت ال يقهقه وهذا كان 
  نادرا وأما يف أغلب أحواله فكان ال يضحك إال تبسما البغوي يف معجمه عن والد مرة الثقفي

  )كان إذا جلس جملسا فأراد أن يقوم استغفر عشرا إىل مخس عشرة (  ١٦٧

  ن السين عن أيب أمامة ضاب
كان إذا جلس جملسا أي قعد مع أصحابه يتحدث فأراد أن يقوم منه استغفر اهللا تعاىل أي طلب منه الغفر أي الستر 
عشرا من املرات إىل مخس عشرة بأن يقول استغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه كما ورد تعيينه 

عشرا وتارة يزيد إىل مخس عشرة وهذه تسمى كفارة اجمللس أي أهنا ماحية ملا يقع فيه من يف خرب آخر فتارة يكررها 
  يقوهلا تعليما لألمة وتشريعا وحاشا جملسه من وقوع اللغط} صلى اهللا عليه وسلم{اللغط وكان 

لسا وال تال جم} صلى اهللا عليه وسلم{تنبيه أخرج النسائي يف اليوم والليلة عن عائشة قالت ما جلس رسول اهللا 
قرآنا وال صلى إال ختم ذلك بكلمات فقلت يارسول اهللا أراك ما جتلس جملسا وال تتلو قرآنا وال تصلي صالة إال 

ختمت هبؤالء الكلمات قال نعم من قال خريا كن طابعا له على ذلك اخلري ومن قال شرا كانت كفارة له سبحانك 
  إليك ابن السين عن أيب أمامة الباهلياللهم وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب 

  كان إذا جلس احتىب بيديه د هق عن أيب سعيد ح ١٦٨
كان إذا جلس لفظ رواية أيب داود يف املسجد ولفظ البيهقي يف جملس وإغفال املصنف لفظه مع ثبوته يف احلديث ( 

ىل بطنه مع ظهره بيديه عوضا عن املروي بعينه غري مرضي احتىب بيديه زاد البزار ونصب ركبتيه أي مجع ساقيه إ
  مجعهما بالثوب ويف حديث أن االحتباء حيطان العرب أي ليس يف الرباري

حيطان فإذا أرادوا االستناد احتبوا ألن االحتباء مينعهم من السقوط ويصري هلم كاجلدار وفيه أن االحتباء غري منهي 
ام خيطب للنهي عنه أيضا يف حديث جابر بن مسرة عنه وهذا خمصص مبا عدا الصبح ومبا عدا يوم اجلمعة واإلم

صلى اهللا عليه {االحتباء جملبة للنوم فيفوته مساع اخلطيب ورمبا ينتقض وضوؤه ملا يف أيب داود بسنده صحيح أنه 
كان إذا صلى الفجر تربع يف جملسه حىت تطلع الشمس حسناء أي بيضاء نقية قال احلافظ ابن حجر } وسلم

االحتباء باليدين ما لو كان باملسجد ينتظر الصالة فاحتىب بيده فينبغي أن ميسك إحدامها باألخرى ويستثين أيضا من 
كما وقعت اإلشارة إليه يف هذا احلديث من وضع إحدامها على رسغ األخرى وال يشبك بني أصابعه يف هذه احلالة 

ذي يف الشمائل هق كالمها من حديث لورود النهي عنه عند أمحد بسند ال بأس به ذكره ابن حجر د وكذا الترم
عبد اهللا بن إبراهيم الغفاري عن إسحاق األنصاري عن ربيح بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده عن أيب سعيد اخلدري 

رمز املصنف حلسنه مث تعقبه أبو داود بأن الغفاري منكر احلديث وتعقبه أيضا الذهيب يف املهذب بأنه ليس بثقة 
بيح قال أمحد غري معروف ومن مث جزم احلافظ العراقي بضعف إسناده وبه تبني أن رمز والصدر املناوي بأن ر

املصنف حلسنه غري حسن بل وإن مل حيسنه فاقتصاره على عزوة ملخرجه مع سكوته عما عقبه به من بيان القادح من 
  سوء التصرف

   بن سالم حد عن عبد اهللا) كان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إىل السماء (  ١٦٩

كان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إىل السماء انتظارا ملا يوحي إليه وشوقا إىل الرفيق األعلى ذكره الطييب 
وقوله جلس يتحدث خرج به حالة الصالة فإنه كان يرفع بصره فيها إىل السماء أوال حىت نزلت آية اخلشوع يف 



 عدة أخبار أن نظره إىل األرض كان أكثر من نظره إىل السماء قلت الصالة فتركه فإن قلت ينافيه أيضا ما ورد يف
ميكن اجلواب بأن ذلك خمتلف باختالف األحوال واألوقات فإذا كان مترقبا لنزول الوحي عليه متوقعا هبوط امللك 

  هإليه نظر إىل جهته شوقا إىل وصول كالم ربه إليه واستعجاال ومبادرة لتنفيذ أوامره وكان يف غري هذ
احلالة نظره إىل األرض أطول د يف األدب عن عبد اهللا بن سالم بالفتح والتخفيف ورواه عنه أيضا البيهقي يف دالئل 

  النبوة ورمز املصنف حلسنه ويف طريقيه حممد بن إسحق
  هب عن أنس ض) كان إذا جلس يتحدث خيلع نعليه (  ١٧٠

ا حىت يقوم ومتام احلديث عند خمرجه البيهقي فخلعهما كان إذا جلس يتحدث خيلع نعليه أي ينزعهما فال يلبسهم
يوما وجلس يتحدث فلما انقضى حديثه قال لغالم من األنصار يا بين ناولين نعلي فقال دعين أنا أنعلك قال شانك 

اللهم إن عبدك يستحبب إليك فأحبه اه هب عن أنس وفيه اخلضر } صلى اهللا عليه وسلم{فافعله فقال رسول اهللا 
  ان الكويف قال الذهيب ضعفه احلاكم وجعفر بن سليمان ضعفه القطان ويف الكاشف ثقة فيه شيءبن أب
  كان إذا جلس جلس إليه أصحابه حلقا حلقا البزار عن قرة ابن إياس صح(  ١٧١

كان إذا جلس يتحدث جلس إليه أصحابه حلقا حلقا بفتحتني على غري قياس واحدة حلقة بالسكونة واحللقة 
ذين جيتمعون متدبرين وذلك الستفادة ما يلقيه من العلوم ويبثه من أحكام الشريعة وتعليم األمة ما ينفعهم والقوم ال

يف الدارين البزار يف مسنده عن قرة بن إياس سكوت املصنف على هذا احلديث غري جيد فقد قال احلافظ اهليثمي 
  وغريه فيه سعيد بن سالم كذبه أمحد أ ه

  حم د عن حذيفة) مر صلى كان إذا حزبه أ(  ١٧٢

كان إذا حزبه حباء مهملة وزاي فموحدة مفتوحة أمر أي هجم عليه أو غلبة أو نزل به هم أو غم ويف رواية حزنه 
بنون أي أوقعه يف احلزن يقال حزنين األمر وأحزنين األمر فأنا حمزون وال يقال حمزن ذكره ابن األثري صلى ألن 

وائب بإعانة اخلالق الذي قصد هبا اإلقبال عليه والتقرب إليه فمن أقبل هبا على مواله الصالة معينة على دفع مجيع الن
حاطه وكفاه إلعراضه عن كل ما سواه وذلك شأن كل كبري يف حق من أقبل بكليته عليه حم د عن حذيفة ابن 

  اليمان
  وسكت عليه أبو داود

)  سبحان اهللا رب العرش العظيم احلمد هللا رب العاملني كان إذا حزبه أمر قال ال إله إال اهللا احلليم الكرمي(  ١٧٣
  حم عن عبد اهللا بن جعفر

كان إذا حزبه بضبط ما قبله أمر قال مستعينا على دفعه ال إله إال اهللا احلليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة الكرمي 
شيء احلمد هللا رب العاملني وصف الذي يعطي النوال بال سؤال سبحان اهللا رب العرش العظيم الذي ال يعظم عليه 

العرش بوصف مالكه فإن قيل هذا ذكر وليس بدعاء إلزالة حزن أو كرب فاجلواب أن الذكر يستفتح به الدعاء أو 
يقال كان يذكر هذه الكلمات بنية احلاجة وذا كاف عن إظهاره ألن املذكور عالم الغيوب وقد قال سبحانه من 

  ضل ما أعطى السائلني وقال ابن أيب الصلت يف مدح ابن جدعانشغله ذكرى عن مسأليت أعطيته أف
  أأذكر حاجيت أم قد كفاين( 

  )حياؤك إن شيمتك احلياء 
  )إذا أثىن عليك املرء يوما كفاه من تعرضك الثناء ( 

نزل فائدة أخرج النسائي عن احلسن بن احلسن بن علي أن سبب هذا أنه ملا زوج عبد اهللا بن جعفر بنته قال هلا إن 



كان يقوله قال } صلى اهللا عليه وسلم{بك أمر فاستقبليه بأن تقويل ال إله إال اهللا إىل آخر ما ذكر فإن املصطفى 
احلسن فأرسل إىل احلجاج فقلتهن فقال واهللا لقد أرسلت إليك وأنا أريد قتلك فأنت اليوم أحب إيل من كذا وكذا 

  بنحوه من حديث ابن عباس رمز حلسنهفسل حاجتك حم عن عبد اهللا بن جعفر وهو يف مسلم 
  كان إذا حلف على ميني ال حينث حىت نزلت كفارة اليمني ك عن عائشة صح ١٧٤

كان إذا حلف على ميني واحتاج إىل فعل احمللوف عليه ال حينث أي ال يفعل ذلك احمللوف عليه وإن احتاجه حىت 
  امه عند احلاكم فقال ال أحلف على ميني فأرىنزلت كفارة اليمني أي اآلية املتضمنة مشروعية الكفارة ومت

غريها خريا منها إال كفرت عن مييين مث أتيت الذي هو خري اه فإغفال املصنف له غري سديد ك يف كتاب اإلميان عن 
  عائشة وقال على شرطهما وأقره الذهيب

  كان إذا حلف قال والذي نفس حممد بيده ه عن رفاعة اجلهين ح ١٧٥
ل والذي نفس حممد بيده أي بقدرته وتصريفه وفيه جواز تأكيد اليمني مبا ذكر أي إذا عظم كان إذا حلف قا

احمللوف عليه وإن مل يطلب ذلك املخاطب وقد سبق هذا غري مرة ه عن رفاعة بكسر الراء ابن عرابة بفتح املهملة 
  وموحدة اجلهين حجازي أو مدين صحايب روى عنه عطاء بن يسار رمز حلسنه

  إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل طب ك عن مسرة صح كان ١٧٦
كان إذا حم أي أخذته احلمى اليت هي حرارة بني اجللد واللحم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل هبا 

وال شيء من  وذلك نافع يف فصل الصيف يف البالد احلارة يف الغب العرضية أو الغري اخلالصة اليت ال ورم فيها
األعراض الرديئة واملواد الفاسدة فيطفئها بإذن اهللا إذا كان الفاعل لذلك من أهل الصدق واليقني وأكابر املتقني 
طب ك يف الطب وكذا البزار عن مسرة ابن جندب قال احلاكم صحيح وأقره عليه الذهيب لكن قال ابن حجر يف 

يف سنده راو ضعيف وقال اهليثمي بعد ما عزاه للطرباين فيه إمساعيل الفتح بعد ما عزاه للبزار واحلاكم وأنه صححه 
  بن مسلم وهو متروك

  كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم حم د ك هق عن أيب موسى صح ١٧٧
رهم لتدفع عنا صدورهم كان إذا خاف قوما أي شر قوم قال يف دعائه اللهم إنا جنعلك يف حنورهم أي يف إزاء صدو

  وحتول بيننا وبينهم تقول

جعلت فالنا يف حنر العدو إذا جعلته قبالته وترسا يقاتل عنك وحيول بينه وبينك ذكره القاضي ونعود بك من 
شرورهم خص النحر ألنه أسرع وأقوى يف الدفع والتمكن من املدفوع والعدو إمنا يستقبل بنحره عن املناهضة 

ل بنحرهم أو قتلهم واملراد نسألك أن تصد صدورهم وتدفع شرورهم وتكفينا أمورهم وحتول بيننا للقتال أو للتفاؤ
وبينهم حم د يف الصالة ك يف اجلهاد هق كلهم عن أيب موسى األشعري قال احلاكم على شرطهما وأقره الذهيب 

نيده صحيحة قال احلافظ العراقي ورواه عنه أيضا النسائي يف اليوم والليلة قال النووي يف األذكار والرياض أسا
  سنده صحيح

  كان إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه قال اللهم بارك فيه ١٧٨

  وال تضره ابن السين عن سعيد بن حكيم
كان إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه يعين كان إذا أعجبه شيء قال اللهم بارك فيه وال تضره الظاهر أن هذا اخلوف 



يف قالب التشريع لألمة وإال فعينه الشريفة إمنا تصيب باخلري الدائم والفالح واإلسعاد  وهذا القول إمنا كان يظهره
والنجاح فطوىب ملن أصاب ناظره وهنيئا ملن وقع عليه باصره ابن السين عن سعيد بن حكيم ابن معاوية بن حيدة 

  القشريي البصري أخو هبز تابعي صدوق
  حب ك عن عائشة ٤ كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك حم ١٧٩

كان إذا خرج من الغائط يف األصل األرض املنخفضة مث مسى به حمل قضاء احلاجة قال عقب خروجه حبيث ينسب 
إليه عرفا فيما يظهر غفرانك منصوب باضمار أطلب أي أسألك أن تغفر يل وأسألك غفرانك الذي يليق إضافته 

رك الذكر حال القعود على اخلالء قال النووي واملراد بغفران إليك ملا له من الكمال واجلالل عما قصرت فيه من ت
الذنب إزالته وإسقاطه فيندب ملن قضى حاجته أن يقول غفرانك سواء كان يف صحراء أم بنيان وظاهر احلديث أنه 

حاجة  يقوله مرة وقال القاضي وغريه مرتني وقال احملب الطربي ثالثا فإن قيل ترك الذكر على اخلالء مأمور به فال
  لالستغفار من تركه قلت فاجلواب أن سببه من

قبله فاألمر باالستغفار مما تسبب فيه أو أنه سأل املغفرة لعجزه عن شكر النعمة حيث أطعمه مث هضمه مث جلب 
منفعته ودفع مضرته وسهل خروجه فرأى شكره قاصرا عن بلوغ هذه النعم ففزع إىل االستغفار وقال احلرايل 

صيغة مبالغة تعطى املالءة ليكون غفرا للظاهر والباطن ملا أودعته األنفس اليت هي مظهر حكمة اهللا  والغفران فعالن
اليت هي موقع جمموع الغفران والعذاب وقال القاضي غفرانك مبعىن املغفرة ونصبه بأنه مفعول به والتقدير أسألك 

ما هو نتيجة إسراعه إىل الطعام واشتغاله بقضاء غفرانك ووجه تعقيب اخلروج أنه كان مشغوال مبا مينعه من الذكر و
الشهوات هذا قصارى ما وجهوا به هذا احلديث وشبهه وهو من التوجيهات اإلقناعية والرأي الفصل ما أشار إليه 
بعض العارفني أن سر ذلك أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه فهما 

مضران بالبدن والقلب فحمد اهللا عند خروجه خلالصه من هذا املؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته وسأله أن مؤذيان 
حب ك وكذا  ٤خيلصه من املؤذي اآلخر فرييح قلبه منه وخيففه وأسرار كلماته وأدعيته فوق ما خيطر بالبال حم 

يث قال هو أبو إمساعيل الترمذي عن عائشة البخاري يف األدب املفرد وعنه رواه الترمذي ووهم ابن سيد الناس ح
وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم وابن اجلارود والنووي يف جمموعه وأما قول الترمذي غريب ال نعرفه إال 
من حديث عائشة هذا أي ال يعرف من وجه صحيح إال من حديثها وغريه من أذكار اخلروج ضعيف كما جييء 

  حمله ورواه البيهقي بزيادة ربنا وإليك املصري وقال األشبه إنه ال أصل هلذه الزيادة فاعتراض مغلطاي عليه ليس يف
  كان إذا خرج من اخلالء قال احلمد هللا الذي أذهب عين األذى وعافاين ه عن أنس ن عن أيب ذر صح ١٨٠

منه ويف رواية كان إذا خرج من اخلالء قال احلمد هللا الذي أذهب عين األذى هبضمه وتسهيل خروجه وعافاين 
احلمد هللا الذي أخرج عين ما يؤذيين وأمسك علي ما ينفعين ويف أخرى احلمد هللا الذي أذاقين لذته وأبقى علي قوته 
وأذهب عين أذاه أي من احتباس ما يؤذي بدين ويضعف قواي على ما تقرر فيما قبله ه عن أنس ابن مالك ن عن 

  أيب ذر قال ابن حممود شارح أيب داود
يث ابن ماجه هذا إمساعيل بن مسلم املكي تركوه ويف النسائي إسناده مضطرب غري قوي وقال الدار قطين يف حد

حديث غري حمفوظ وقال املنذري ضعيف وقال مغلطاي يف شرح ابن ماجه حديث ضعيف لضعف رواته ومنهم 
ن ال يبصر الرجال وال معرفة له إمساعيل منكر احلديث قال املديين أمجعوا على تركه وقال للفالس إمنا حيدث عنه م

  هبم



  كان إذا خرج من الغائط قال احلمد هللا الذي أحسن إيل يف أوله وآخره ابن السين عن أنس ض ١٨١
كان إذا خرج من الغائط قال احلمد هللا الذي أحسن إيل يف أوله وآخره أي يف تناول الغذاء أوال فاغتذى البدن مبا 

فله احلمد يف األوىل واآلخرة وهذا وضحه خرب كان إذا خرج قال احلمد هللا الذي  صلح منه مث بإخراج الفضلة ثانيا
أذاقين لذته وابقى يف قوته وأذهب عين أذاه لكنه ضعيف ابن السين يف عمل اليوم والليلة عن أنس قال الويل 

بله أحاديث كلها العراقي فيه عبد اهللا بن حممد العدوي وهو ضعيف وجزم املنذري أيضا بضعفه فقال هذا وما ق
  ضعيفة وهلذا قال أبو حامت أصح ما يف هذا الباب حديث عائشة السابق

كان إذا خرج من بيته قال باسم اهللا التكالن على اهللا ال حول وال قوة إال باهللا ه ك وابن السين عن أيب  ١٨٢
  هريرة صح

حيم واعترض التكالن على اهللا بضم التاء كان إذا خرج من بيته قال بسم اهللا زاد الغزايل يف اإلحياء الرمحن الر
االعتماد عليه ال حول وال قوة إال باهللا أي ال حيلة وال قوة إال بتيسريه وإقداره ومشيئته ه ك وابن السين كلهم عن 

  أيب هريرة رمز املصنف لصحته وليس كما قال فقد قال احلافظ العراقي فيه ضعف

  توكلت على اهللاكان إذا خرج من بيته قال باسم اهللا  ١٨٣

  اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو جنهل أو جيهل علينا ت وابن السين عن أم سلمة صح
كان إذا خرج من بيته قال بسم اهللا توكلت على اهللا أي اعتمدت عليه يف مجيع أموري اللهم إنا نعوذ بك من أن 

سترسال من غري قصد ويقال زلت رجله نزل إذا زلق نزل بفتح أوله وكسر الزاي بضبط املصنف من الزلل اال
والزلة الزلقة وقيل الذنب بغري قصد له زلة تشبيها بزلة الرجل قال الطييب واألوىل محله على االسترسال إىل الذنب 
ليزدوج مع قوله أو نضل بفتح النون وكسر الضاد بضبطه عن احلق من الضاللة أو نظلم بفتح النون وكسر الالم 

ظلم بضم النون وفتح الالم أو جنهل بفتح النون على بناء املعلوم أي أمور الدين أو جيهل بضم الباء بضبطه علينا أو ن
أي ما يفعل الناس بنا من إيصال الضرر إلينا قال الطييب من خرج من منزله ال بد أن يعاشر الناس ويزاول األمور 

ال خيلو أن يضل أو يضل وأما يف الدنيا فإما بسبب التعامل فيخاف العدول عن الصراط املستقيم فأما يف الدين ف
معهم بان يظلم أو يظلم وإما بسبب اخللطة والصحبة فإما أن جيهل أو جيهل عليه فاستعاذ من ذلك كله بلفظ وجيز 

  ومنت رشيق مراعيا للمطابقة املعنوية واملشاكلة اللفظية كقوله
  أال ال جيهلن أحد علينا
  اهلينافنجهل فوق جهل اجل

ت يف الدعوات وابن السين كالمها عن أم سلمة ورواه عنها أيضا النسائي يف االستعاذة لكن ليس يف لفظه توكلت 
على اهللا وقال الترمذي حسن صحيح غريب وقال يف الرياض حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغريمها 

  بأسانيد صيحيحة
أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جيهل كان إذا خرج من بيته قال باسم اهللا رب  ١٨٤

  علي حم ت ه ك عن أم سلمة زاد أبن عساكر أو أن أبغي أو يبغى علي صح
كان إذا خرج من بيته قال بسم اهللا رب أعوذ بك من أن أزل أو أضل بفتح فكسر فيهما ويف رواية أعوذ بك أن 

  أزل أو أزل أو أضل أو أضل بفتح



يهما مبىن للفاعل والثاين للمفعول وهو املناسب لقوله أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جيهل علي أي أفعل األول ف
بالناس فعل اجلهال من اإليذاء واإلضالل وحيتمل أن يراد بقوله أجهل أو جيهل علي احلال اليت كانت العرب عليها 

باألحساب والكربياء والبغي وحنوها حم ن ه ك يف قبل اإلسالم من اجلهل بالشرائع والتفاخر باألنساب والتعاظم 
الدعاء وصححه عن أم سلمة ورواه عنها أيضا الترمذي وقال حسن صحيح زاد ابن عساكر يف روايته يف تارخيه أو 

  أن أبغي أو يبغى علي أي أفعل بالناس فعل أهل البغي من اإليذاء واجلور واإلضرار

  ع يف غريهكان إذا خرج يوم العيد يف طريق رج ١٨٥

  ت ك عن أيب هريرة صح
كان إذا خرج يوم العيد أي عيد الفطر أو األضحى يف طريق رجع يف غريه مما هو أقصر منه فيذهب يف أطوهلما 

تكثريا لألجر ويرجع يف أقصرمها ليشتغل هبم آخر وقيل خالف بينهما ليشمل الطريقني بربكته وبركة من معه من 
أو ليشيع ذكر اهللا فيهما أو ليحترز عن كيد الكفار وتفاؤهلم بأن يقولوا رجع على عقبيه املؤمنني أو ليستفتيه أهلهما 

  أو العتياده أخذ ذات اليمني حيث عرض له سبيالن أو لغري ذلك ت ك عن أيب هريرة
أضل كان إذا خرج من بيته قال باسم اهللا توكلت على اهللا وال حول وال قوة إال باهللا اللهم إين أعوذ بك أن  ١٨٦

  أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جيهل علي أو أبغي أو يبغى علي طب عن بريدة
كان إذا خرج من بيته قال بسم اهللا توكلت على اهللا ال حول وال قوة إال باهللا اللهم إين أعوذ بك أن أضل أو أضل 

أو يبغى علي قال الطييب فإذا استعاذ العبد باهللا أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جيهل علي أو أبغي 
  بامسه املبارك فإنه يهديه ويرشده ويعينه يف األمور الدينية وإذا توكل على اهللا وفوض أمره

  إليه كفاه فيكون حسبه ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه
  يبومن قال ال حول وال قوة إال باهللا كفاه اهللا شر الشيطان طب عن بريدة ابن احلص

  كان إذا خطب امحرت عيناه وعال صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش ١٨٧

  يقول صبحكم مساكم ه حب ك عن جابر صح
كان إذا خطب أي وعظ وأصل اخلطب املراجعة يف الكالم امحرت عيناه وعال صوته أي رفع صوته ليؤثر وعظه يف 

عياض يعين بشدة غضبه أن صفته صفة  خواطر احلاضرين واشتد غضبه هللا تعاىل على من خالف زواجره قال
الغضبان قال وهذا شأن املنذر املخوف وحيتمل أنه لنهي خولف فيه شرعه وهكذا تكون صفة الواعظ مطابقة ملا 

يتكلم به حىت كأنه منذر جيش أي كمن ينذر قوما من جيش عظيم قصدوا اإلغارة عليهم فإن املنذر املعلم الذي 
هم من عدو أو غريه وهو املخوف أيضا يقول أي حال كونه يقول صبحكم أي أتاكم يعرف القوم مبا يكون قد دمه

اجليش وقت الصباح مساكم أي أتاكم وقت املساء قال الطييب شبه حاله يف خطبته وإنذاره بقرب القيامة وهتالك 
يث ال يفوته منهم الناس فيما يريهم حبال من ينذر قومه عند غفلتهم جبيش قريب منهم يقصد اإلحاطة هبم بغتة حب

} صلى اهللا عليه وسلم{أحد فكما أن املنذر يرفع صوته وحتمر عيناه ويشتد غضبه على تغافلهم فكذا حال الرسول 
عند اإلنذار وفيه أنه يسن للخطيب أن يفخم أمر اخلطبة ويرفع صوته وحيرك كالمه ويكون مطابقا ملا تكلم به من 

غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وقال يف املطامح فيه دليل على إغالظ ترغيب وترهيب قال النووي ولعل اشتداد 
العامل على املتعلم والواعظ على املستمع وشدة التخويف مث هذا قطعة من حديث وبقيته عند ابن ماجه وغريه ويقول 



ر كتاب اهللا وخري بعثت أنا والساعة كهاتني ويقرن بني أصابعه السبابة والوسطى مث يقول أما بعد فإن خري األمو
  وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة} صلى اهللا عليه وسلم{اهلدي هدي حممد 

  تنبيه قال ابن القيم كان خيطب على األرض واملنرب والبعري وال خيطب خطبة

كثريا ما إال افتتحها حبمد اهللا قال وقوله كان كثريا يستفتح خطبة االستقساء باالستغفار ليس معه سنة تقتضيه وكان 
خيطب بالقرآن وكان خيطب كل وقت مبا تقتضيه احلاجة قال ومل يكن له شاويش خيرج بني يديه إذا خرج من 

  حجرته وكانت خطبته العارضة أطول من الراتبة
تتمة قال ابن عريب شرعت اخلطبة للموعظة واخلطيب داعي احلق وحاجب بابه ونائبه يف قلب العبد يرده إىل اهللا 

اجاته ولذلك قدمها يف صالة اجلمعة ملا ذكر من قصد التأهب للمناجاة كما سن النافلة القبلية للفرض ليتأهب ملن
ألجل الذكر والتأهب ه حب ك عن جابر ظاهرة أنه مل خيرجه من الستة إال ابن ماجه وإال ملا اقتصر عليه من بينهم 

جابر بن مسرة باللفظ املزبور ويقول أما بعد فإن على عادته وهو إيهام فاحش فقد خرجه اإلمام مسلم يف اجلمعة عن 
  خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة ا ه

ه ك هق عن سعد ) كان إذا خطب يف احلرب خطب على قوس وإذا خطب يف اجلمعة خطب على عصا (  ١٨٨
  القرظ صح

قال ابن القيم ومل حيفظ عنه ) وإذا خطب يف اجلمعة خطب على عصا كان إذا خطب يف احلرب خطب على قوس ( 
أن توكأ على سيف وكثري من اجلهلة يظن أنه كان ميسك السيف على املنرب إشارة إىل قيام الدين به وهو جهل قبيح 

نت خطته فيها ألن الوارد العصا والقوس وألن الدين إمنا قام بالوحي وأما السيف فلمحق املشركني واملدينة اليت كا
  إمنا افتتحت بالقرآن ه ك هق سعد القرظ ورواه عنه أيضا الطرباين يف الصغري قال اهليثمي وهو ضعيف

كان إذا خطب يعتمد على ( الشافعي عن عطاء مرسال صح ) كان إذا خطب يعتمد على عنزة أو عصا (  ١٨٩
عصا يف أسفلها زج بالضم أي سنان  كقصبة رمح قصري أو عصا عطف عام على خاص إذ العنزة حمركة) عنزة 

  وعرب عنها بعكاز يف طرفه سنان وبعضهم حبربة قصرية ويف طبقات ابن سعد أن النجاشي كان أهداها

له وكان يصحبها ليصلي إليها يف الفضاء أي عند فقد السترة ويتقي هبا كيد األعداء وهلذا اختذ األمراء املشي 
ع ونبش األرض الصلبة عند قضاء احلاجة خوف الرشاش وتعليق األمتعة عليها أمامهم هبا ومن فوائدها اتقاء السبا

والركزة عليها وغري ذلك وقول بعضهم كان حيملها ليستتر هبا عند احلاجة رد بأن ضابط السترة ما يستر األسافل 
  والعنزة ال تسترها الشافعي يف مسنده يف باب إجياب اجلمعة عن عطاء ابن أيب رباح مرسال

كان إذا خطب املرأة قال اذكروا هلا جفنة سعد بن عبادة ابن سعد عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم (  ١٩٠
  وعن عاصم بن عمر بن قتادة مرسال ح

كان إذا خطب املرأة قال اذكروا هلا جفنة سعد بن عبادة بفتح اجليم وسكون الفاء القصعة العظيمة املعدة للطعام 
ا هو احلديث بتمامه واألمر خبالفه بل بقيته تدور معي كلما درت هكذا هو ثابت عند وقضية تصرف املصنف أن هذ

ملا قدم املدينة كان سعد يبعث إليه } صلى اهللا عليه وسلم{خمرجه ابن سعد وغريه وقال ابن عساكر إن رسول اهللا 
ته تدور يف بيوت أزواجه ا ه يف كل يوم جفنة فيها ثريد بلحم أو ثريد بلنب أو غريه وأكثر ذلك اللحم فكانت جفن

عن عاصم بن  ٩٢ابن سعد يف الطبقات عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري قاضي املدينة مات سنة 
عمر بن قتادة مرسال هو ابن النعمان الظفري قال الذهيب وثق وكان عالمة باملغازي مات سنة عشرين وقيل غري 



ذا ألشهر من ابن سعد وال أحق بالعزو منه وهو عجب فقد خرجه الطرباين ذلك وظاهر حال املؤلف أنه مل يرو ه
يف كل ليلة من سعد صحفة فكان خيطب املرأة يقول } صلى اهللا عليه وسلم{عن سهل ابن سعد قال كانت للنيب 

  لك كذا وكذا وجفنة سعد تدور معي كلما درت قال اهليثمي فيه عبد املؤمن بن عباس بن سهل بن سعد ضعيف
كان إذا خطب فرد مل يعد فخطب امرأة فأبت مث عادت فقال قد التحفنا حلافا غريك ابن سعد عن جماهد  ١٩١

  مرسال ح

كان إذا خطب امرأة فرد مل يعد إىل خطبتها ثانيا فخطب امرأة فأبت مث عادت فأجابت فقال قد التحفنا حلافا بكسر 
الرجل من جهة اإلعفاف وغريه غريك أي تزوجت امرأة  الالم كل ثوب يتغطى به كىن به عن املرأة لكوهنا تستر
  غريك وهذا من شرف النفس وعلو اهلمة ومن مث قيل

  يا صاح لو كرهت كفى مباينيت
  لقلت إذ كرهت كفى هلا بيين

  ال أبتغي وصل من ال يبتغي صليت
  وال أبايل حبيبا ال يباليين

الكراهة قياسا على إمساك كارهته ومل أر من تعرض له قال املؤلف وهذا من خصائصه مث هو حيتمل التحرمي وحيتمل 
  ابن سعد عن جماهد مرسال

  كان إذا خال بنسائه ألني الناس وأكرم الناس ضحاكا بساما ابن سعد وابن عساكر عن عائشة ض ١٩٢
ترمذي يف كان إذا خال بنسائه ألني الناس وأكرم الناس ضحاكا بساما حىت أنه سابق عائشة يوما فسبقته كما رواه ال

العلل عنها قال ابن القيم وكان من تلطفه هبم أنه دخل عليهم بالليل سلم تسليما ال يوقظ النائم ويسمع اليقظان 
ذكره مسلم ابن سعد يف طبقاته وابن عساكر يف تارخيه عن عائشة وفيه حارثة بن أيب الرحال ضعفه أمحد وابن معني 

  ق من مناكريه هذا اخلرب وقال ابن عدي عامة ما يرويه منكرويف امليزان عن البخاري منكر احلديث مث سا
  حب ك عن أنس صح ٤كان إذا دخل اخلالء وضع خامته  ١٩٣

كان إذا دخل اخلالء بالفتح واملد أي أراد الدخول إىل احملل الذي يتخلى فيه لقضاء احلاجة ويسمى بالكنيف واحلش 
املرحاض ومسي باخلالء خلالئه يف غري أوقات قضاء احلاجة أو ألن والرباز بفتح املوحدة والغائط واملذهب واملرفق و

الشيطان املوكل به امسه خالء ونصبه بنزع اخلافض أو بأنه مفعول به ال بالظرفية خالفا البن احلاجب ألن دخل 
عدته العرب بنفسه إىل كل ظرف مكان خمتص تقول دخلت الدار ودخلت املسجد وحنومها كما عدت ذهب إىل 

  م خاصةالشا

فقالوا ذهبت الشام وال يقولون ذهبت العراق وال اليمن وضع خامته أي نزعه من أصبعه ووضعه خارج اخلالء ملا 
كان عليه حممد رسول اهللا قال مغلطاي هذا أصل عظيم يف ندب وضع ما فيه اسم معظم عند اخلالء وفيه ندب 

مران قال التاج الفزاري لكنه يف الصحراء عند قضاء تنحيه ما عليه اسم معظم عند قضاء احلاجة هبه بصحراء أو ع
احلاجة ويف العمران عند دخول اخلالء وقول ابن حبان احلديث يدل على عدم اجلواز ممنوع إذ ال يلزم من فعل 

شيئا أن يكون ضده غري جائز ولعله أراد بكونه غري جائز أنه غري مباح مستوى } صلى اهللا عليه وسلم{املصطفى 
حب ك يف مستدركه وقال على شرط الشيخني وتبعه يف االقتراح ويف رواية احلكم التصريح  ٤ل مكروه الطرفني ب

بأن سبب النزع النقش كلهم عن أنس قال النووي هذا احلديث ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي واجلمهور قال 



قال بعضهم هذا احلديث قد اختلفت وقول الترمذي حسن مردود أ ه ومثل به العراقي يف ألفيته وشرحها للمنكر و
رواته يف حاله ما بني مصحح ومضعف فقال الترمذي حسن غريب واحلاكم صحيح وأبو داود منكر والنسائي غري 

حمفوظ والدارقطين شاذ ومال مغلطاي إىل األول والبغوي والبيهقي إىل الثاين لكن قال له شواهد وقال ابن حجر 
جريج عن الزهري عن أنس وابن جريج قيل مل يسمع من الزهري وملا نظر بعض  علته أنه من رواية مهام عن ابن

  األعاظم إىل ذلك قال إن يف إثبات الكراهة مبجرد هذا احلديث نظر ألن الكراهة حكم شرعي
  عن أنس ٤حم ق ) كان إذا دخل اخلالء قال اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث (  ١٩٤

للبخاري يف األدب املفرد كان إذا أراد أن يدخل وهي مبينة للمراد بقوله هنا دخل أي  ويف رواية) كان إذا دخل ( 
كان يقول الذكر اآليت عند إرادته الدخول ال بعده قال ابن حجر وهذا يف األمكنة املعدة لذلك بقرينة الدخول 

ويطلق على املعد لقضاء احلاجة وهلذا قال ابن بطال رواية أىب أعم لشموهلا اخلالء وأصله احملل الذي ال أحد به 
ويكىن به عن إخراج الفضلة املعهودة قال الويل العراقي واألوالن حقيقيان والثالث جمازي قال فيحتمل أن املراد يف 

  احلديث األول ويوافقه أن اإلتيان هبذا الذكر ال خيتص بالنسيان عند الفقهاء وأن املراد

لكنيف بدل اخلالء قال عند شروعه يف الدخول اللهم إين أعوذ أي ألوذ الثاين ويوافقه لفظ الدخول ويف رواية ا
والتجئ بك من اخلبث بضم أوله وثانيه وقد تسكن والرواية هبما وقول اخلطايب تسكني احملدثني خطأ ألنه بالسكون 

اإلسكان مث  مجع ألخبث ال خلبيث قال مغلطاي هو اخلطأ قال الويل العراقي اتفق من بعده على تغليطه يف إنكار
افترقوا فرقتني فقالت إحدامها هو بالسكون مبعناه بالتحريك وإمنا هو خمفف منه وعليه النووي وابن دقيق العيد 
وقالت األخرى ومنهم عياض بالسكون معناه الشر واملكروه وقال ابن حجر كابن األثري وعليه فاملراد باخلبائث 

تناسب فإن فعالء املضموم يسكن قياسا واخلبائث املعاصي أو خلبث املعاصي أو مطلق األفعال املذمومة ليحصل ال
الشيطان واخلبائث البول والغائط وأصل اخلبث يف كالمهم املكروه فإن كان من الكالم فهو الشتم أو من امللل فهو 

 وغريهم الكفر أو من الطعام فاحلرام أو من الشراب فالضار أ ه وفائدة قوله هذا مع كونه معصوما من الشياطني
التشريع ألمته واالستنان بسنته أو لزوم اخلضوع لربه وإظهار العبودية له قال الفاكهي والظاهر أنه كان جيهر هبذه 

االستعاذة إذ لو مل يسمع مل ينقل وإخباره عن نفسه هبا بعيد وفيه استحباب هذا الذكر عند إرادة قضاء احلاجة وهو 
العريب وإمنا شرعت االستعاذه يف هذا احملل ألنه حمل خلوة والشيطان يتسلط جممع عليه كما حكاه النووي قال ابن 

فيها ما ال يتسلط يف غريها وألنه موضع قذر ينزه اهللا عن جريان ذكره على اللسان فيه والذكر مبعد للشيطان فإذا 
  رة عن أنس ابن مالككلهم يف الطها ٤انقطع الذكر اغتنم تلك الغفلة فشرع تقدمي االستعاذة للعصمة منه حم ق 

ش عن أنس رضي اهللا عنه ) كان إذا دخل الكنيف قال باسم اهللا اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث (  ١٩٥
  صح

  )كان إذا دخل الكنيف ( 

بفتح الكاف وكسر النون موضع قضاء احلاجة مسي به ملا فيه من التستر إذ معىن الكنيف الساتر قال بسم اهللا اللهم 
ذ بك من اخلبث بضم املعجمة واملوحدة كذا يف الرواية وقال اخلطايب ال جيوز غريه واعترض بأنه جيوز إين أعو

إسكان املوحدة كنظائره فيما جاء على هذا الوجه قال النووي وقد صرح مجع من أهل املعرفة بأن الباء هنا ساكنة 
  منهم أبو عبيدة قال ابن حجر



ئال يشتبه باملصدر واخلبائث بياء غري صرحية وال يسوغ التصريح هبا كما بينه يف إال أن يقال إن ترك التخفيف أوىل ل
الكشاف حيث قال يف معايش هو بياء صرحية خبالف الشمائل واخلبائث وحنومها فإن تصريح الياء فيها خطأ 

ه لكونه ينحي فيه والصواب اهلمزة أو إخراج الياء بني بني إىل هنا كالمه وخص اخلالء هبذا ألن الشياطني حيضرون
ذكر اهللا وال فرق يف ندب هذا الذكر بني البنيان والصحراء والتعبري بالدخول غاليب فال مفهوم له ش عن أنس ابن 

  مالك قال الويل العراقي يف انقطاع
  ابن السين عن عائشة) كان إذا دخل اخلالء قال يا ذا اجلالل (  ١٩٦

أي صاحب العظمة اليت ال تضاهى والعز الذي ال يتناهى ابن ) ا اجلالل قال يا ذ( باملد ) كان إذا دخل اخلالء ( 
  السين عن عائشة

د يف ) كان إذا دخل الغائط قال اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم (  ١٩٧
  مراسيله عن احلسن مرسال ابن السين عنه عن أنس عد عن بريدة ض

  ) كان إذا دخل الغائط( 

أي أتى أرضا مطمئنة ليقضي فيها حاجته قال اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس بكسر الراء والنون وسكون 
اجليم فيهما ألنه من باب االتباع اخلبيث املخبث بضم فسكون فكسر قال الزخمشري هو الذي أصحابه وأعوانه 

وقعهم فيه الشيطان الرجيم أي املرجوم قال خبثا كقوهلم للذي فرسه قوي مقو والذي ينسب الناس إىل اخلبث وي
الويل العراقي ينبغي األخذ هبذه الزيادة وإن كانت روايتها غري قوية للتساهل يف حديث الفضائل قال ابن حجر 

يستعيذ إظهارا للعبودية وجيهر هبا للتعليم قال وقد روي املعمري هذا } صلى اهللا عليه وسلم{وكان املصطفى 
بد العزيز بن املختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ األمر قال إذا دخلتم اخلالء احلديث من طريق ع

  فقولوا بسم اهللا أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية
املعمري يف عمل  ومل أرها يف غري هذه الرواية ا ه وقال الويل العراقي يف شرح أيب داود وأصح ما يف هذا ما رواه

يقول } صلى اهللا عليه وسلم{اليوم والليلة بإسناد صحيح على شرط مسلم من حديث أنس قال مسعت رسول اهللا 
إذا دخلتم الغائط فقولوا بسم اهللا أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث قال ويف مصنف ابن أيب شيبة وذكر احلديث 

تحب هنا تقدمي بسم اهللا على االستعاذة وفارق الصالة ألن االستعاذة املتقدم قال وهذا يدل ملا قاله أصحابنا أنه يس
فيها للقراءة والبسملة هناك قراءة فقدمت د يف مراسيله عن احلسن البصري مرسال ابن السين أبو بكر يف عمل يوم 

عيل بن وليلة من طريق إمساعيل بن مسلم عنه أي عن احلسن وعن قتادة أيضا كالمها عن أنس ابن مالك وإمسا
مسلم ضعفه أبو زرعة وغريه عد عن بريدة بن احلصيب بإسناد ضعيف ورواه ابن السين أيضا باللفظ املذكور من 
حديث ابن عمر وروى ابن ماجه من طريق عبيد اهللا بن زجر عن علي بن زيد عن القاسم عن أيب أمامة مرفوعا ال 

ن الرجس النجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إين أعوذ بك م
  ورواه ابن أيب شيبة موقوفا على حذيفة

  )كان إذا دخل املرفق لبس حذاءه وغطى رأسه (  ١٩٨

  ابن سعد عن حبيب بن صاحل مرسال ض
احلذاء  بكسر امليم وفتح الفاء الكنيف لبس حذاءه بكسر احلاء واملد نعله قال يف املصباح) كان إذا دخل املرفق ( 



ككتاب النعل وذلك صونا لرجله عما قد يصيبها وغطى رأسه حياء من ربه تعاىل وألن تغطية الرأس حال قضاء 
احلاجة أمجع ملسام البدن وأسرع خلروج الفضالت والحتمال أن يصل إىل شعره ريح اخلالء فيعلق به قال أهل 

مستور ابن سعد يف الطبقات عن أيب بكر بن عبد  الطريق وجيب كون اإلنسان فيما ال بد منه من حاجته حيي خجل
اهللا عن أيب موسى حبيب بن صاحل ويقال ابن أيب موسى احلمصي الطائي مرسال ظاهر صنيعه أنه ال علة له غري 

اإلرسال واألمر خبالفه فقد قال الذهيب أبو بكر ضعيف وظاهره أيضا أنه مل يره خمرجا لغري ابن سعد ممن هو أشهر 
  و إليه وهو عجب عجاب فقد رواه البيهقي عن حبيب املذكور ورواه أبو داود موصوال مسنداوأحق بالعز

عن عائشة بزيادة ولفظه كان إذا دخل اخلالء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه لكن الظاهر أن املصنف مل يغفل 
  هذا املوصول عن ذهول بل لعلمه أن فيه حممد بن يونس الكدميي متهم بالوضع

كان إذا دخل اخلالء قال اللهم إين أعوذ بك من النجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم وإذا خرج قال (  ١٩٩
  ابن السين عن ابن عمر ض) احلمد هللا الذي أذاقين لذته وأبقى يف قوته وأذهب عين أذاه 

رجيم فإذا خرج قال كان إذا دخل اخلالء قال اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس اخلبث املخبث الشيطان ال( 
خص هذا الدعاء باخلارج من اخلالء للتوبة من تقصريه ) احلمد هللا الذي أذاقين لذته وأبقى يف قوته وأذهب عين أذاه 

  يف شكر النعمتني املنعم على العبد هبما ومها ما أطعمه مث هضمه مث سهل خروج األذى منه وأبقى فيه قوة ذلك
   يف قوله تعاىل يف نوح إنه كان عبدا شكوراتنبيه ذكر بعض املفسرين واحملدثني

أن نوحا كان إذا ذهب إىل الغائط يقول احلمد هللا الذي رزقين لذته وأبقى يف ( أنه روى عبد الرزاق بسند منقطع 
ابن السين أبو بكر يف عمل يوم وليلة من طريق إمساعيل بن رافع عن دريد بن نافع عن ابن ) قوته وأذهب عين أذاه 

اخلطاب قال املنذري هذا حديث ضعيف وقال العراقي إمساعيل خمتلف فيه ورواية دريد بن نافع عن ابن عمر بن 
  عمر منقطعة

كان إذا دخل املسجد قال أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم وقال إذا (  ٢٠٠
  د عن ابن عمرو ح) قال ذلك حفظ مين سائر اليوم 

ا دخل املسجد قال حال شروعه يف دخوله أعوذ باهللا العظيم أي ألوذ مبالذه وأجلأ إليه مستجريا به وبوجهه كان إذ
  الكرمي أي ذاته إذ الوجه يعرب به عن

  الذات بشهادة كل شيء هالك إال وجهه
  أي ذاته وعن اجلهة كما يف فأينما تولوا فثم وجه اهللا

ق قهرا وغلبة من الشيطان الرجيم أي املرجوم وقال يعين الشيطان إذا قال أي جهته وسلطانه القدمي على مجيع اخلالئ
ذلك حفظ مين سائر اليوم أي مجيع ذلك اليوم الذي يقول هذا الذكر فيه د عن ابن عمرو ابن العاص رمز املصنف 

  حلسنه وهو كذلك إذا عال فقد قال يف األذكار إسناده جيد
اهللا والسالم على رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك كان إذا دخل املسجد يقول باسم (  ٢٠١

حم ه طب عن ) وإذا خرج قال باسم اهللا والسالم على رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك 
  فاطمة الزهراء ح

لى سبيل التجريد عند ذكره كان إذا دخل املسجد يقول بسم اهللا والسالم على رسول اهللا أبرز امسه امليمون ع
التجاء إىل منصب الرسالة ومنزلة النبوة وتعظيما لشأهنا غريه امتثاال ألمر اهللا يف قوله إن اهللا وملئكته يصلون على 

  النيب



اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج قال بسم اهللا والسالم على رسول اهللا اللهم اغفر يل ( 
أبواب فضلك وإمنا شرعت الصالة عليه عند دخول املسجد ألنه حمل الذكر وخص الرمحة بالدخول  ذنويب وافتح يل

والفضل باخلروج ألن من دخل اشتغل مبا يزلفه إىل اهللا وثوابه فناسب ذكر الرمحة فإذا خرج انتشر يف األرض ابتغاء 
الزهراء قال مغلطاي حديث فضل اهللا من الرزق فناسب ذكر الفضل كما سبق موضحا حم ه طب عن فاطمة 

  فاطمة هذا حسن لكن إسناده ليس مبتصل انتهى واملصنف رمز حلسنه

  كان إذا دخل املسجد صلى على حممد وسلم(  ٢٠٢

وقال رب اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج صلى على حممد وسلم وقال رب اغفر يل ذنويب وافتح 
  اء حت عن فاطمة الزهر) يل أبواب فضلك 

كان إذا دخل املسجد صلى على حممد وسلم وقال رب اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج صلى ( 
طلب املغفرة يف هذا اخلرب وما قبله تشريعا ) على حممد وسلم وقال رب اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك 

نفسه الشريفة عند ذكر الغفران حتليا باالنكسار بني ألمته ألن اإلنسان محل التقصري يف سائر األحيان وأبرز ضمري 
يدي امللك اجلبار ويف هذا الدعاء عند الدخول استرواح أنه من دواعي فتح أبواب الرمحة لداخله ت وكذا أبو 

داود خالفا ملا يومهه صنيعة كالمها يف الصالة من حديث فاطمة بنت احلسن عن جدهتا فاطمة الكربى الزهراء وقاال 
  ا ليس إسناده مبتصل ألن فاطمة بنت احلسن مل تدرك فاطمة الكربى رمز حلسنه وفيه ما فيهمجيع
  كان إذا دخل املسجد قال باسم اهللا اللهم صل على حممد وأزواج حممد ابن السين عن أنس ح(  ٢٠٣

ث السابقة كان إذا دخل املسجد قال بسم اهللا اللهم صل على حممد وأزواج حممد أورده املصنف عقب األحادي
  إشعارا بندب الصالة على األزواج عند دخول املسجد ابن السين عن أنس ابن مالك رمز املصنف حلسنه

  كان إذا دخل السوق قال باسم اهللا اللهم إين أسألك من خري هذه السوق وخري ما فيها ٢٠٤

صفقة خاسرة طب ك عن بريدة  وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إين أعوذ بك أن أصيب فيها ميينا فاجرة أو
  صح

  كان إذا دخل السوق أي أراد دخوهلا قال عند األخذ فيه بسم اهللا اللهم
إين أسألك من خري هذه السوق فيه أن السوق مؤنثة قال ابن إسحق وهو أصح وأفصح وتصغريها سويقة والتذكري 

ى لفظها وخري ما فيها وأعوذ بك من شرها خطأ ألنه قيل سوق نافقة وما مسع نافق بغريها والنسبة إليها سوقي عل
أي من شر ما استقر من األوصاف واألحوال اخلاصة هبا وشر ما فيها أي من شر ما خلق ووقع فيها وسبق إليها 
اللهم إين أعوذ بك من أن أصيب ميينا فاجرة أو صفقة خاسرة إمنا سأل خريها واستعاذ من شرها الستيالء الغفلة 

أختذوا األميان الكاذبة شعارا واخلديعة بني املتبايعني دثارا فأتى هبذه الكلمات ليخرج من حال  على قلوب أهلها حىت
الغفلة فيندب ملن دخل السوق أن حيافظ على قوله ذلك فإذا نطق الداخل هبذه الكلمات كان فيه حترز عما يكون 

ه حال الدخول معصية كالصاغة وإالحرم من أهل الغفلة فيها وهذا مؤذن مبشروعية دخول السوق أي إذا مل يكن في
طب عن بريدة وفيه كما قال اهليثمي حممد بن أبان اجلعفي وهو ضعيف ك يف باب الدعاء عن بريدة قال احلافظ 

العراقي فيه أبو عمرو وجار لشعيب بن حرب ولعله حفص بن سليمان األسدي خمتلف فيه وقال غريه فيه أبو عمرو 
رف وقال املديين متروك وبه رد الذهيب يف التلخيص تصحيح احلاكم له ويف امليزان وجار لشعيب بن حرب وال يع



حممد بن عمرو أو حممد بن عمر له حديث واحد وهو منكر ذكره البخاري يف الضعفاء مث ساق له هذا احلديث مث 
  قال قال البخاري ال يتابع عليه ا ه

  صح كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك م د ن ه عن عائشة ٢٠٥

كان إذا دخل بيته أي إذا أراد دخوله بدأ بالسواك ألجل السالم على أهله فإن السالم أسم شريف فاستعمل 
السواك لإلتيان به أو ليطيب فمه لتقبيل أهله ومضاجعتهم ألنه رمبا تغري فمه عند حمادثة الناس فإذا دخل بيته كان 

فل أول دخوله بيته فإنه قلما كان يتنفل باملسجد فيكون من حسن معاشرة أهله ذلك أو ألنه كان يبدأ بصالة الن
  السواك للصالة وقول عياض والقرطيب خص به دخول بيته ألنه

مما ال يفعله ذو مروءة حبضرة الناس وال ينبغي عمله باملسجد وال يف احملافل ردوه وفيه ندب السواك عند دخول 
القربات عند دخوله وتكراره لذلك ومثابرته عليه وأنه كان ال املسجد وبه صرح النووي وغريه وأنه مما يبدأ به من 

يقتصر يف ليله وهناره على مرة ألن دخول البيت مما يتكرر والتكرر دليل العناية والتأكد وبيان فضيلة السواك يف 
نهار لكن مجيع األوقات وشدة االهتمام به وأنه ال خيتص بوقت وال حال معينة وأنه ال يكره للصائم يف شيء من ال

يستثىن ما بعد الزوال حلديث اخللوف وذكروا أن السواك يسن للنوم وعلته ما ذكر من االجتماع باألهل ألن 
مسهن ومالقاهتن على حال من التنظف أمر مطلوب مناسب دلت عليه األخبار وال مانع من كونه للمجموع وفيه 

لطهارة عائشة وحكى ابن منده اإلمجاع على صحته وتعقبه مداومته على التعبد يف اخلالء واملالء م د ن ه كلهم يف ا
مغلطاي بأنه إن أراد إمجاع العلماء قاطبة فمتعذر أو إمجاع األئمة املتعاصرين فغري صواب ألن البخاري مل خيرجه 

  فأي إمجاع مع خمالفته
  كان إذا دخل قال هل عندكم طعام فإذا قيل ال قال إين صائم د عن عائشة صح ٢٠٦
ا دخل أي بيته قال ألهله وخدمه هل عندكم طعام أي أطعمة فإذا قيل ال قال أين صائم أي وإذا قيل نعم كان إذ

أمرهم بتقدميه إليه كما بينه يف رواية أخرى وهذا حممول بقرينة أخبار أخر على صوم النفل ال الفرض وأنه قبل 
  الزوال وأنه مل يكن تناول مفطرا د عن عائشة رمز لصحته

إذا دخل اجلبانة يقول السالم عليكم أيتها األرواح الفانية واألبدان البالية والعظام النخرة اليت خرجت كان  ٢٠٧
  من الدنيا وهى باهللا مؤمنة

  اللهم أدخل عليهم روحا منك وسالما منا ابن السين عن ابن مسعود ض
حللول فيه وقال ابن األثري اجلبانة كان إذا دخل اجلبانة حمل الدفن مسي به ألنه يفزع وجينب عند رؤيته ويذكر ا

  الصحراء وتسمى هبا املقابر ألهنا تكون يف
الصحراء تسمية للشيء باسم موضعه يقول السالم عليكم مل يقل عليكم السالم ابتداء بل كان يكره ذلك وال 

ية املوتى فإن يعارضه ما يف خرب صحيح أنه قال ملن قال عليك السالم ال تقل عليك السالم فإن عليك السالم حت
  ذلك إخبار عن الواقع ال عن املشروع أي أن الشعراء وغريهم حييون املوتى هبذا اللفظ كقوله

  عليك سالم اهللا قيس بن عاص
  ورمحة ريب اهللا ما شاء يرحم



 أن حيىي بتحية األموات ومن كراهته لذلك مل يرد على املسلم أيتها األرواح} صلى اهللا عليه وسلم{فكره املصطفى 
الفانية أي األرواح اليت أجسادها فانية واألبدان البالية اليت أبلتها األرض والعظام النخرة أي املتفتتة تقول خنر العظم 
خنرا من باب تعب بلى وتفتت فهو خنر وناخر اليت خرجت من الدنيا وهي باهللا أي ال بغريه كما يؤذن به تقدمي اجلار 

وقنة اللهم أدخل عليهم روحا بفتح الراء أي سعة وإستراحة منك وسالما منا واجملرور على قوله مؤمنة أي مصدقة م
أي دعاء مقبوال وأخذ ابن تيمية من خماطبته للموتى أهنم يسمعون إذ ال خياطب من ال يسمع وال يلزم منه أن يكون 

ارض وهذا السمع دائما للميت بل قد يسمع يف حال دون حال كما يعرض للحي فإنه قد ال يسمع اخلطاب لع
السمع مسع إدراك ال يترتب عليه جزاء وال هو السمع املنفي يف قوله إنك ال تسمع املوتى إذ املراد به مسع قبول 

وامتثال أمره جاء يف كثري من الروايات كان إذا وقف على القبور قال السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء 
استعملت فيه إن مكان إذا فإن كال منهما يستعمل مكان اآلخر ابن  اهللا بكم ال حقون قال البطليوسي وهذا مما

  السين عن ابن مسعود
  كان إذا دخل على مريض يعوده قال البأس طهور إن شاء اهللا خ عن ابن عباس صح ٢٠٨

كان إذا دخل على مريض يعوده قال ال بأس عليك هو طهور بفتح الطاء أي مرضك مطهر لك من ذنوبك إن شاء 
لك يدل على أن طهور دعاء ال خرب فيه وفيه أنه ال نقص على اإلمام يف عيادة بعض رعيته ولو أعرابيا جاهال اهللا وذ

  جافيا وال على العامل يف عيادة اجلاهل ليعلمه ويذكره ما ينفعه ويأمره بالصرب ويسليه إىل
على } صلى اهللا عليه وسلم{نيب غري ذلك مما جيرب خاطره وخاطر أهله خ يف الطب وغريه عن ابن عباس قال دخل ال

أعرايب يعوده فقال له ذلك فقال األعرايب قلت طهور كال بل هي محى تفور على شيخ كبري تزيره القبور فقال النيب 
  فنعم إذن} صلى اهللا عليه وسلم{

  كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان ٢٠٩

  ال هذه ليلة غراء ويوم أزهر هب وابن عساكر عن أنس ضوكان إذا كانت ليلة اجلمعة ق
كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان وكان إذا كانت ليلة اجلمعة قال هذه ليلة 

غراء كحمراء أي سعيدة صبيحة ويوم أزهر أي نري مشرق ولفظ رواية البيهقي ويوم اجلمعة يوم أزهر قال ابن 
أن دليل ندب الدعاء بالبقاء إىل األزمان الفاضلة إلدراك األعمال الصاحلة فيها فإن املؤمن ال يزيده عمره رجب فيه 

إال خريا هب وابن عساكر يف تارخيه وأبو نعيم يف احللية وكذا البزار كلهم من رواية زائدة بن أيب الرقاد عن زياد 
ده ضعيف ا ه وظاهر صنيع املصنف أن خمرجه رواه وأقره النمريي عن أنس بن مالك قال النووي يف األذكار إسنا

وليس كذلك بل تعقبه البيهقي مبا نصه تفرد به زياد النمريي وعنه زائدة بن أيب الرقاد وقال البخاري زائدة عن 
زياد منكر احلديث وجهله مجاعة وجزم الذهيب يف الضعفاء بأنه منكر احلديث وبذلك يعرف أن قول إمساعيل 

  مل يصح يف فضل رجب غري هذا خطأ ظاهر األنصاري
  هب عن ابن عباس ابن سعد عن عائشة ض) كان إذا دخل رمضان أطلق كل أسري وأعطى كل سائل (  ٢١٠

كان إذا دخل يف رواية بدله إذا حضر رمضان أطلق كل أسري كان مأسورا عنده قبله وأعطى كل سائل فإنه كان 
ألساري عند إقبال رمضان والتوسعة على الفقراء واملساكني هب وكذا أجود ما يكون يف رمضان وفيه ندب عتق ا

  اخلطيب والبزار كلهم عن ابن عباس قال ابن اجلوزي فيه أبو بكر اهلذيل قال ابن



  حبان يروي عن األثبات أشياء موضوعة وقال غندر كان يكذب ابن سعد يف طبقاته عن عائشة
  هب عن عائشة ح) أت فراشه حىت ينسلخ كان إذا دخل رمضان شد مئزره مث مل ي(  ٢١١

  كان إذا دخل شهر رمضان شد مئزره

بكسر امليم إزاره وهو كناية عن االجتهاد يف العبادة مث مل يأت فراشه حىت ينسلخ أي يفرغ يقال سلخت الشهر 
شدها سلخا وسلوخا صرت يف آخره فانسلخ أي مضى ومن شأن املشمر املنكمش أن يقلص إزاره ويرفع أطرافه وي

  أو كناية عن اعتزال النساء كما جيعل حله كناية عن ضد ذلك قال األخطل
  قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم
  دون النساء ولو بانت بأطهار

قال مجع وال بعد يف إرادة احلقيقة واجملاز بأن يشد املئزر حقيقة ويعتزل النساء ألن الكناية ال تنايف إرادة احلقيقة كما 
النجاد وأردت طول جناده مع طول قامته قيل احتمل عبد اهللا بن مروان املتاعب يف جلب  لو قلت فالن طويل

جارية من بالد الصني فلما بات جعل يتململ يف فراشه ويقول ما أشوقين إليك قالت وما مينعك مين قال بيت 
ن هو صاحب اإلمام األخطل هذا وكان يف حرب هب عن عائشة رمز املصنف حلسنه فيه الربيع بن سليمان فإن كا

  الشافعي فثقة أو الربيع بن سليمان البصري األزدي فضعيف قال حيىي ليس بشيء
  كان إذا دخل رمضان تغري لونه وكثرت صالته وابتهل يف الدعاء وأشفق لونه هب عن عائشة ض(  ٢١٢

له فيه ما يقصر عن  كان إذا دخل رمضان تغري لونه إىل الصفرة أو احلمرة كما يعرض للخائف خشية من أن يعرض
الوفاء حبق العبودية فيه وكثرت صالته وابتهل يف الدعاء أي تضرع واجتهد فيه وأشفق لونه أي تغري حىت يصري 

  كلون الشفق وهذا لوال غرض اإلطناب كان يغين عنه قوله تغري لونه هب عن عائشة
  فيه عبد الباقي بن قانع قال الذهيب قال الدار قطين خيطئ كثريا

  ق د ن ه عن عائشة صح) كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله (  ٢١٣

كان إذا دخل العشر زاد ابن أيب شيبة األخري من رمضان واملراد الليايل شد مئزره قال القاضي املئزر اإلزار ونظريه 
تزال عن النساء وجتنب ملحف وحلاف وشده كناية عن التشمر واالجتهاد أراد به اجلد يف الطاعة أو عن االع

غشياهنن وأحيا ليله أي ترك النوم الذي هو أخو املوت وتعبد معظم الليل ال كله بقرينة خرب عائشة ما علمته قام 
ليلة حىت الصباح فال ينايف ذلك ما عليه الشافعية من كراهية قيام الليل كله وأيقظ أهله املعتكفات معه يف املسجد 

لها حلاجة أي يوقظهن للصالة والعبادة ق يف الصوم د ن يف الصالة ه يف الصوم كلهم عن والاليت يف بيوهتن إذا دخ
  عائشة
  حم عن حذيفة صح) كان إذا دعا لرجل أصابته الدعوة وولده وولد ولده (  ٢١٤

ه فيستجاب دعاؤه لذلك الرجل وبلغ ما دعا له به هو وذريت) كان إذا دعا لرجل أصابته الدعوة وولده وولد ولده 
من بعده وسكت عما لو دعا عليه ألنه قد سأل اهللا تعاىل أن جيعل دعاءه رمحة على املدعو عليه حم عن حذيفة ابن 
  اليمان رمز املصنف لصحته وليس كما زعم فقد قال احلافظ اهليثمي متعقبا رواه أمحد عن ابن حذيفة ومل أعرفه ا ه

  طب عن أيب أيوب ح) كان إذا دعا بدأ بنفسه (  ٢١٥
كان إذا دعا بدأ بنفسه زاد أبو داود يف روايته وقال رمحة اهللا علينا وعلى موسى ا ه ومن مث ندبوا للداعي أن يبدأ 



بالدعاء لنفسه قبل دعائه لغريه فإنه أقرب إىل اإلجابة إذ هو أخلص يف اإلضطرار وأدخل يف العبودية وأبلغ يف 
  االفتقار

بياء والرسل قال نوح رب اغفر يل ولولدي وملن دخل بييت مؤمنا وأبعد عن الزهو واإلعجاب وذلك سنة األن
  وللمؤمنني واملؤمنت

  وقال اخلليل واجنبىن وبىن أن نعبد األصنام
  وقال رب اجعلين مقيم الصلوة ومن ذرييت

  أولئك الذين هدى اهللا فبهدهم اقتده

نبياء فلم يبدأ بنفسه فقال رحم اهللا لوطا تنبيه قال ابن حجر ابتداؤه بنفسه يف الدعاء غري مطرد فقد دعا لبعض األ
رحم اهللا يوسف ودعا البن عباس بقوله اللهم فقه يف الدين ودعا حلسان بقوله اللهم أيده بروح القدس طب عن أيب 

أيوب األنصاري رمز املصنف حلسنه وهو كما قال فقد قال اهليثمي إسناده حسن غري أن عدول املصنف للعزو 
عليه غري جيد إليهامه أنه ال يوجد خمرجا ألحد من الستة وقد عرفت أن أبا داود خرجه فهو للطرباين واقتصاره 
  بالعزو إليه أحق

  )كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه (  ٢١٦

  د عن يزيد ح
على  كان إذا دعا فرفع يديه حال الدعاء مسح وجهه بيديه عند فراغه تفاؤال وتيمنا أن كفيه مألتا خريا فأفاض منه

وجهه فيتأكد ذلك للداعي ذكره احلليمي وقال القونوي سره أن اإلنسان يف دعائه ربه متوجه إليه بظاهره وباطنه 
إن اهللا ال يقبل دعاء من قلب } صلى اهللا عليه وسلم{وهلذا يشترط حضور القلب يف الدعاء كما قال املصطفى 
جه الداعي من حيث طاهره واليد األخرى تترجم عن غافل اله إذا علمته فاعرف أن يده الواحدة تترجم عن تو

توجهه بباطنه واللسان يترجم عن مجلته ومسح الوجه هو التربك والتنبيه على الرجوع إىل احلقيقة اجلامعة بني الروح 
والبدن وهو كناية عن غيبة النائب يف علم احلق أزال وأبدا فإن وجه الشيء حقيقته وهذا الوجه مظهر تلك احلقيقة 

  وإن كشف لك عن سر قوله تعاىل كل شئ هالك وجهه
  استشرفت على سر آخر أغرب من هذا يتعذر إفشاؤه إال ألهله ا ه د عن بريدة رمز حلسنه

  طب عن ابن عباس ح) كان إذا دعا جعل باطن كفه إىل وجهه (  ٢١٧

تارة جيعل بطون كفيه إىل كان إذا دعا جعل حال الدعاء باطن كفيه إىل وجهه وورد أيضا أنه كان عند الرفع 
السماء وتارة جيعل ظهرمها إليها ومحل األول على الدعاء حبصول مطلوب أو دفع ما قد يقع به بالء والثاين على 

الدعاء برفع ما وقع به من البالء وروى مسلم أنه فعل الثاين يف االستقساء وأمحد أنه فعله بعرفة وحكمة رفعهما إىل 
ء ومن مث كانت أفضل من األرض على األصح فإنه مل يعص اهللا فيها طب عن ابن عباس رمز السماء أهنا قبله الدعا

  املصنف حلسنه وكأن مل ير قول احلافظ العراقي يف سنده ضعف وال قول اهليثمي فيه احلسني بن عبد اهللا وهو ضعيف
ملنرب استقبل الناس بوجهه مث كان إذا دنا من منربه يوم اجلمعة سلم على من عنده من اجللوس فإذا صعد ا(  ٢١٨

  هق عن ابن عمر ح) سلم قبل أن جيلس 
كان إذا دنا من منربه أي قرب منه يوم اجلمعة ليصعده إىل اخلطبة سلم على من عنده أي من بقربه عرفا من 



جيلس اجللوس فإذا صعد املنرب أي بلغ الدرجة التالية للمستراح استقبل الناس بوجهه مث سلم على الناس قبل أن 
فيسن فعل ذلك لكل خطيب وجيب رد سالمه عند الشافعية هق من حديث عيسى بن عبد اهللا األنصاري عن نافع 

عن ابن عمر ابن اخلطاب رمز املصنف حلسنه وليس كما قال فقد ضعفه ابن حبان وابن القطان بعيسى املذكور 
  وقال ابن عدي عامة ما يرويه ال يتابع عليه

  م عن عائشة صح) شاة يقول أرسلوا هبا إىل أصدقاء خدجية كان إذا ذبح ال(  ٢١٩
  كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا لعل املراد ببعضها فأطلق الكل وأراد

البعض بقرينة املقام إىل أصدقاء خدجية زوجته الدارجة صلة منه هلا وبرا وإذا كان فعل اخلري عن امليت برا فالسوء 
ال يضرنا جهلنا بكيفية ذلك بل علينا التسليم والتصديق وفيه حفظ العهد ضد ذلك وإن كنا ال نعرف كيفيته و

والصدق وحسن الود ورعاية حرمة الصاحب والعشري ولو ميتا وإكرام أهل ذلك الصاحب وأصدقائه م عن عائشة 
  متامه قالت عائشة فأغضبته يوما فقلت خدجية فقال إين رزقت حبها

  )بنفسه  كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ(  ٢٢٠

  حب ك عن أيب صح ٣
كان إذا ذكر أحدا فدعا له خبري بدأ بنفسه مث ثىن بغريه مث عمم اتباعا مللة أبيه إبراهيم فتتأكد احملافظة على ذلك 

وعدم الغفلة عنه وإذا كان ال أحد أعظم من الوالدين وال أكرب حقا على املؤمن منهما ومع ذلك قدم الدعاء للنفس 
  يف غري موضع فغريمها أوىل م حب ك عن أيب وقال الترمذي حسن صحيح واحلاكم صحيحعليهما يف القرآن 

  ك عن املغرية ٤) كان إذا ذهب املذهب أبعد (  ٢٢١
كان إذا ذهب املذهب بفتح فسكون أي ذهب يف املذهب الذي هو حمل الذهاب لقضاء احلاجة أو ذهب مذهبا 

يسمع خلارجه صوت وال يشم له ريح أي يغيب شخصه عن الناس  على املصدر وهو كناية عن احلاجة أبعد حبيث ال
بل روى اإلمام ابن جرير يف هتذيب اآلثار أنه كان يذهب إىل املغمس مكان على حنو ميلني من مكة واستشكل هذا 

يف بعض } صلى اهللا عليه وسلم{مبا يف الطرباين عن عصمة بن مالك وأصله يف البخاري قال خرج علينا رسول اهللا 
سكك املدينة فانتهى إىل سباطة قوم فقال يا حذيفة استرين حىت بال فذكر احلديث فمن ذاهب إىل أن ندب اإلبعاد 
خمصوص بالتغوط ألن العلة خوف أن يسمع خلارجه صوت أو يشم له ريح وذلك منتف يف البول ومن مث ورد أنه 

  إىل أن تعميم اإلبعادكان إذا بال قائما مل يبعد عن الناس ومل يبعدوا عنه ومن ذاهب 
ندب وأنه إمنا مل يفعله أحيانا لضرورة فإنه كان يطيل القعود ملصاحل األمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادهتم فإذا 
حضر البول وهو يف بعض تلك احلاالت ومل ميكنه تأخريه حىت يبعد كعادته فعل ذلك ملا يترتب على تأخريه من 

د منه دفع أشد املفسدتني بأخفهما واإلتيان بأعظم املصلحتني إذا مل ميكنا معا وفيه الضرر فراعى أهم األمرين واستفي
  ندب التباعد لقضاء احلاجة وأن األدب الكناية يف ذكر ما يستحي منه

ك وكذا الدارمي  ٤فائدة يف النهاية تبعا أليب عبيد اهلروي يقال ملوضع التغوط املذهب واخلالء واملرفق واملرحاض 
  عن املغرية ابن شعبة وصححه الترمذي واحلاكم وحسنه أبو داود أيضا عن املغرية بن خزمية يف صحيحه والبيهقي

  )كان إذا رأى املطر قال اللهم صيبا نافعا (  ٢٢٢



  خ عن عائشة صح
 كان إذا رأى املطر قال اللهم صيبا أي اسقنا صيبا وقوله نافعا تتميم يف غاية احلسن ألن لفظة صيبا مظنة للضرر

والفساد قال يف الكشاف الصيب املطر الذي يصوب أي ينزل ويقع وفيه مبالغات من جهة التركيب والبناء 
  والتكثري دل على أنه نوع من املطر شديد هائل فتمة بقوه نافعا صيانة عن اإلضرار والفساد وحنوه قوله

  فسقى ديارك غري مفسدها
  صوب الربيع ودمية هتمي
ع وأحسن من مفسدها ا ه خ عن عائشة ومل خيرجه مسلم ورواه النسائي وابن ماجه لكن لكم نافعا يف احلديث أوق

  أبدل صاد صيبا سينا قال احلافظ العراقي وسند الكل صحيح
  د عن قتادة مرسال صح) كان إذا رأى اهلالل صرف وجهه عنه (  ٢٢٣

  كان إذا رأى اهلالل صرف وجهه عنه حذرا من شره لقوله لعائشة فيما رواه
الترمذي استعيذي باهللا من شره فإنه الغاسق إذا وقب أو أن حكمه صرف وجهه عنه اجلنوح إىل قول أبيه إبراهيم 

  ال أحب األفلني
واهلالل يكون من أول ليلة والثانية والثالثة مث هو قمر د من رواية أيب هالل حممد بن سليم الراسيب عن قتادة ابن 

ي هالل ال حيتج به قال وقد وجدت هلذا املرسل شاهدا مرسال أيضا أخرجه دعامة مرسال قال ابن حجر عن املنذر
مسدد يف مسنده الكبري ورجاله ثقات ووجدت له شاهدا موصوال عند أيب نعيم وهو بعض حديث ورجاله ثقات إال 

  واحدا انتهى
 الذي ذهب بشهر كان إذا رأى اهلالل قال هالل خري ورشد آمنت بالذي خلقك ثالثا مث يقول احلمد هللا(  ٢٢٤

  د عن قتادة بالغا ابن السين عن أيب سعيد ح) كذا وجاء بشهر كذا 

كان إذا رأى اهلالل قال هالل خري أي بركة ورشد آمنت بالذي خلقك ثالثا أي يكررها ثالثا مث يقول بعده احلمد 
قدرته بأن مثل هذا اإلذهاب هللا الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا قال الطييب إما أن يراد باحلمد الثناء على 

العجيب وهذا اجمليء الغريب ال يقدر عليه إال اهللا أو يراد به الشكر على ما أوىل العباد بسبب االنتقال من النعم 
صلى {الدينية والدنيوية ما ال حيصى وينصر هذا التأويل قوله هالل خري د عن قتادة بالغا أي انه قال بلغنا عن النيب 

أنه كان يقوله ابن السين عن أيب سعيد اخلدري قال ابن القيم فيه وفيما قبله لني قال احلافظ } اهللا عليه وسلم
العراقي وأسنده أيضا الدارقطين يف األفراد والطرباين يف األوسط عن أنس وقال أبو داود ليس يف هذا عن رسول 

  حديث مسند صحيح} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 
قال هالل خري ورشد اللهم إين أسألك من خري هذا الشهر ثالثا اللهم إين أسألك من كان إذا رأى اهلالل (  ٢٢٥

  طب عن رافع بن خديج ض) خري هذا الشهر وخري القدر وأعوذ بك من شره ثالث مرات 
كان إذا رأى اهلالل قال هالل خري ورشد أي هاد إىل القيام بعبادة احلق تعاىل حيدث عن ميقات احلج والصوم 

  يسئلونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج وغريمها
اللهم إين إسألك من خري هذا ثالثا أي يكرر ذلك ثالثا مث يقول اللهم إين أسألك من خري هذا الشهر وخري القدر 

بالتحريك وأعوذ بك من شره أي من شر كل منهما يقول ذلك ثالث مرات طب عن رافع بن خديج قال اهليثمي 
  إسناده حسن



ان إذا رأى اهلالل قال اللهم أهله علينا باليمن واإلميان والسالمة واإلسالم ريب وربك اهللا حم ت ك عن ك ٢٢٦
  طلحة صح

  كان إذا رأى اهلالل قال اللهم أهله( 

قال الطييب روي بالفك واإلدغام علينا باليمن واإلميان والسالمة واإلسالم وزاد قوله ريب وربك اهللا ألن أهل 
من يعبد القمرين فكأنه يناغيه وخياطبه فيقول أنت مسخر لنا لتضيء ألهل األرض ليعلموا عدد  اجلاهلية فيهم

السنني واحلساب قال القاضي اإلهالل يف األصل رفع الصوت مث نقل إىل رؤية اهلالل ألن الناس يرفعون أصواهتم 
 إطالعه وهو يف احلديث هبذا املعىن أي إذا رأوه باألخبار عنه ولذلك مسي اإلهالل هالال ألنه سبب لرؤيته ومنه إىل

أطلعه علينا وأرنا إياه مقترنا باليمن واإلميان انتهى قال التوربشيت وقوله ريب وربك اهللا تنزيه للخالق أن يشاركه يف 
تدبري ما خلق شيء وفيه رد لألقاويل الداحضة يف اآلثار العلوية بأوجز لفظ وقال الطييب ملا قدم يف الدعاء قوله 

ألمن واإلميان والسالمة واإلسالم طلب يف كل من الفقرتني دفع ما يؤذيه من املضار وجلب ما ينفعه من املنافع ا
وعرب باإلميان واإلسالم عنها داللة على أن نعمة اإلميان واإلسالم شاملة للنعم كلها وحمتوية على املنافع بعمرها فدل 

طلوب فالتفت إليه قائال ريب وربك اهللا مقتديا بأبيه إبراهيم حيث على أن عظم شأن اهلالل حيث جعل وسيلة هلذا امل
مجع بني طلب دفع املضار } صلى اهللا عليه وسلم{قال ال أحب األفلني بعد قوله هذا ريب واللطف فيه أن املصطفى 

  وجلب املنافع يف ألفاظ جيمعها معىن

 كأنه سأله دوامها والسالمة واإلسالم أن يدوم له االشتقاق قال احلكيم اليمن السعادة واإلميان والطمأنينة باهللا
اإلسالم ويسلم له شهره فإن هللا يف كل شهر حكما وقضاء يف امللكوت فاحملرم شهره ورجب صفوته ورمضان خمتاره 

وفيه تنبيه على ندب الدعاء سيما عند ظهور اآليات وتقلب أحوال النريات وعلى أن التوجه فيه إىل الرب ال إىل 
وب والتفات يف ذلك إىل صنع الصانع ال إىل املصنوع ذكره التوربشيت حم ت يف الدعوات ك يف األدب كلهم املرب

من حديث سليمان بن سفيان عن بالل بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا عن أبيه عن جده طلحة بن عبيد اهللا أحد 
ع بأن احلديث عد من منكرات العشرة قال الترمذي حسن غريب وهو مستند املصنف يف رمزه حلسنه ونوز

سليمان وقد ضعفه املديين وأبو حامت والدارقطين وقال لني ليس ثقة وذكره ابن حبان يف الثقات وقال خيطئ وقال 
احلافظ ابن حجر صححه احلاكم وغلط يف ذلك فإن فيه سليمان بن سفيان ضعفوه وإمنا حسنه الترمذي لشواهده 

  اية الرجل عن أبيه عن جدهانتهى ومن لطائف إسناده أنه من رو
كان إذا رأى اهلالل قال اهللا أكرب احلمد هللا ال حول وال قوة إال باهللا اللهم إين أسألك من خري هذا الشهر (  ٢٢٧

  حم طب عن عبادة بن الصامت) وأعوذ بك من سوء القدر ومن شر يوم احملشر 
د هللا ال حول وال قوة إال باهللا اللهم إين أسألك من خري هذا كان إذا رأى اهلالل قال اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب احلم

الشهر وأعوذ بك من سوء القدر حمركا ومن شر يوم احملشر بفتح فسكون ففتح موضع احلشر كفلس مبعىن احملشور 
أي اجملموع فيه الناس وال شر وال خري أعظم من شر يوم احملشر وخريه وال مساوي وال مغارب كيف وهو يوم 

ع األعظم عم طب عن عبادة بن الصامت قال اهليثمي فيه راو مل يسم وقال شيخه احلافظ العراقي رواه عنه الفز
أيضا ابن أيب شيبة وأمحد يف مسنديهما وفيه من مل يسم بل قال الراوي حدثين من ال أهتم انتهى وقال ابن حجر 

  غريب ورجاله موثقون إال من مل يسم



ل اللهم أهله علينا باألمن واإلميان والسالمة واإلسالم والتوفيق ملا حتب وترضى بنا كان إذا رأى اهلالل قا(  ٢٢٨
  طب عن ابن عمر ح) وربك اهللا 

كان إذا رأى اهلالل قال اللهم أهله علينا باألمن واإلميان والسالمة واإلسالم والتوفيق أي خلق قدرة الطاعة فينا ملا 
ا تنزيه للخالق أن يشاركه يف تدبري ما خلق شيء وفيه رد لألقاويل حتب وترضى ربنا وربك اهللا قال البعض هذ

الداحضة يف اآلثار العلوية بأوجز ممكن ذكره التوربشيت طب عن ابن عمر ابن اخلطاب قال اهليثمي فيه عثمان بن 
  إبراهيم احلاطيب وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات

واإلميان والسالمة واإلسالم والسكينة والعافية والرزق  كان إذا رأى اهلالل قال اللهم أهله علينا باألمن ٢٢٩
  ابن السين عن جدير السلمي ض) احلسن 

كان إذا رأى اهلالل قال اللهم أهله علينا باألمن واإلميان والسالمة واإلسالم والسكينة والعافية والرزق احلسن ملا 
لقرينتني دفع ما يؤذيه من املضار وجلب ما ينفعه من قدم يف الدعاء قوله األمن واإلميان والسالمة واإلسالم كل من ا

املنافع وعرب باإلميان واإلسالم عنها داللة على أن نعمة اإلميان واإلسالم شاملة للنعم وحمتوية على املنافع بأسرها ابن 
  السين عن جرير بن أنس السلمي قال الذهيب ال صحبة له

هللا الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا أسألك من خري هذا  كان إذا رأى اهلالل قال هالل خري احلمد(  ٢٣٠
  ابن السين عن عبد اهللا بن مطرف ض) الشهر ونوره وبركته وهداه وطهوره ومعافاته 

كان إذا رأى اهلالل قال هالل خري احلمد هللا الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا أسألك من خري هذا الشهر 
  فاته فيهونوره وبركته وهداه وظهوره ومعا

كما قبله داللة على عظم شأن اهلالل حيث جعله وسيلة ملطلوبة وسأله من بركته وظهوره ابن السين عن عبد اهللا 
بن مطرف بضم امليم وفتح املهملة وشد الراء وبالفاء ابن أيب مطرف األزدي شامي قال الذهيب يروي له حديث ال 

  يثبت قاله البخاري

  )لعن اهللا سهيال فإنه كان عشارا فمسخ  كان إذا رأى سهيال قال(  ٢٣١

  ابن السين عن علي ض
كان إذا رأى سهيال الكوكب قال لعن اهللا سهيال فإنه كان عشارا فمسخ شهابا ويف رواية للدارقطين عن ابن عمر 

ملا طلع سهيل قال هذا سهيل كان عشارا من عشاري اليمن يظلمهم فمسخه اهللا شهابا فجعله حيث ترون ويف 
} صلى اهللا عليه وسلم{ة البن السين عن ابن عمر أيضا ملا طلع سهيل قال لعن اهللا سهيال فإين مسعت رسول اهللا رواي

يقول كان عشارا باليمن يظلمهم ويغصبهم يف أمواهلم فمسخه اهللا تعاىل شهابا فعلقه حيث ترون ويف رواية البن 
با ويف رواية أليب الشيخ عن أيب الطفيل مرفوعا لعن عدي عن ابن عمر أيضا أن سهيال كان عشارا فمسخه اهللا كوك

اهللا سهيال إنه كان عشارا يعشر يف األرض بالظلم فمسخه اهللا شهابا ويف رواية له أيضا عن جابر عن احلكم مل يطلع 
سهيل إال يف اإلسالم فإنه ممسوخ ويف رواية له عن عطاء نظر عمر إىل سهيل فسبه وإىل الزهرة فسبها وقال أما 
سهيل فكان عشارا وأما الزهرة فهي اليت فتنت هاروت وماروت وفيه ذم املكس وأنه موجب ألقبح العقوبات 

وأشدها وأشنعها وهو املسخ ابن السين عن حممد بن أمحد بن املهاجر عن الفضل بن يعقوب الزحامي عن عبد اهللا 
الطفيل عن علي أمري املؤمنني أورده ابن بن جعفر عن عيسى بن يونس عن أخيه إسرائيل عن جابر اجلعفي عن ايب 

اجلوزي يف املوضوعات من عدة طرق منها هذا الطريق وقال مداره على جابر اجلعفي وهو كذاب ورواه وكيع عن 



الثوري موقوفا وهو الصحيح ورواه عنه أيضا الطرباين يف الكبري لكنه قال يف آخره فمسخه اهللا شهابا قال اهليثمي 
  وفيه كالم كثري وفيه جابر اجلعفي

كان إذا رأى ما حيب قال احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وإذا رأى ما يكره قال احلمد هللا على كل (  ٢٣٢
  ه عن عائشة) حال رب أعوذ بك من حال أهل النار 

  كان إذا رأى ما حيب قال احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

كل حال قال ابن عريب أثىن عليه على كل حال ألنه املعطي بتجليه على كل وإذا رأى ما يكره قال احلمد هللا على 
حال فبالتجلي تغري احلال على األعيان وبه ظهر االنتقال من حال إىل حال وهو خشوع حتت سلطان التجلي فله 

يتجلى  النقصان ميحو ويثبت ويوجد ويعدم ويف احلديث الذي صححه الكشف إن اهللا إذا جتلى لشيء خشع له فإنه
على الدوام ألن التغريات مشهودة على الدوام يف الظواهر والبواطن والغيب والشهادة واحملسوس واملعقول فشأنه 

التجلي وشأن املوجودات التغري باالنتقال من حال إىل حال فمنا من يعرفه ومنا من ال يعرفه ومن عرفه أظهر له 
يف املعرفة إىل رتب } صلى اهللا عليه وسلم{ال وملا ترقى املصطفى العبودية يف كل حال ومن مل يعرفه أنكره يف كل ح

الكمال محده وأثىن عليه على كل حال رب أعوذ بك من حال أهل النار بني به أن شدائد الدنيا مما يلزم العبد 
العاقبة  الشكر عليها ألن تلك الشدائد تعم بالتحقيق ألهنا تعرضه ملنافع عظيمة ومثوبات جزيلة وأعراض كرمية يف

  تتالشى يف جنبها مشقة هذه الشدائد
  فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثريا

وما مساه اهللا خريا فهو أكثر مما يبلغه الوهم والنعمة ليست خريا عن اللذة وما اشتهته النفس مبقتضى الطبع بل هي 
ن عائشة قال يف األذكار وإسناده جيد ومن مث رمز ما يزيد يف رفعة الدرجة ذكره اإلمام الغزايل ه وكذا ابن السين ع

املصنف حلسنه ورواه البزار من حديث علي وفيه عبد اهللا بن رافع وابنه حممد غري معروفني وحممد بن عبد اهللا بن 
  رافع ضعيف كذا يف املنار

  ن عن ثوبان ح) كان إذا راعه شيء قال اهللا اهللا ريب ال شريك له (  ٢٣٣
  ء أي أفزعه قال اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئا أي الكان إذا راعه شي

مشارك له يف ملكه فيسن قول ذلك عند الفزع واخلوف ن عن ثوبان رمز املصنف حلسنه لكن فيه سهل بن هاشم 
الشامي قال يف امليزان عن األزدي منكر احلديث مث ساق له هذا اخلرب وقال أبو داود هو فوق الثقة لكن خيطئ يف 

  ثاألحادي
  كان إذا رضي شيئا سكت ابن منده عن سهيل بن سعد الساعدي أخي سهل ض(  ٢٣٤

كان إذا رضي شيئا من قول أحد أو فعله سكت عليه لكن يعرف الرضا يف وجهه كما مر وجييء يف خرب ما يصرح 
طه ابن به ابن منده يف الصحابة عن سهيل بضم أوله بضبط املصنف ابن سعد الساعدي أخي سهل بفتح أوله بضب

  سعد قال الذهيب يف الصحابة يروى له حديث غريب ال يصح ا ه وكان يشري به إىل هذا
ك عن أيب  ٤حم ) كان إذا رفأ اإلنسان إذا تزوج قال بارك اهللا لك وبارك عليك ومجع بينكما يف خري (  ٢٣٥

  هريرة صح
وبدونه أي هنأه ودعا له بدل ما كانت عليه  كان إذا رفأ اإلنسان ويف رواية إنسانا بفتح الراء وتشديد الفاء وهبمز



اجلاهلية تقول يف هتنئة املتزوج والدعاء له إذا تزوج قال القاضي والترفيه أن يقول للمتزوج بالرفاء والبنني والرفا 
بكسر الراء واملد االلتئام واالتفاق من رفأت الثوب إذا أصلحته أو السكون والطمأنينة من رفوت الرجل إذا 

مث استعري للدعاء للمتزوج وإن مل يكن هبذا اللفظ وقدمها الشارع على قوهلم ذلك ملا فيه من التنفري عن  أسكنته
البنات والتقدير لبغضهن يف قلوب الرجال لكونه من دأب اجلاهلية قال بارك اهللا لك وبارك عليك ومجع بينكما يف 

ية ظرفية وقوله قال بارك اهللا جواب الشرط وإمنا أتى خري ويف رواية على خري قال الطييب إذ األوىل شرطية والثان
بقوله رفأ وقيده بالظرف إيذانا بأن الترفيه منسوخة مذمومة وقال أوال بارك اهللا لك ألنه املدعو أصالة أي بارك لك 

  يف هذا األمر مث ترقى منه ودعا هلما وعداه بعلى ألن املدار عليه يف الذراري والنسل ألنه

وج وحسن املعاشرة واملوافقة واالستمتاع بينهما على أن املطلوب األول هو النسل وهذا تابع قال املطلوب بالتز
الزخمشري ومعناه أنه كان يضع الدعاء بالربكة موضع الترفيه املنهي عنها واختلف يف علة النهي عن ذلك فقيل ألنه 

ض البنات لتخصيص البنني بالذكر وقيل غري ذلك ال محد فيه وال ثناء وال ذكر هللا وقيل ملا فيه من اإلشارة إىل بغ
ك يف النكاح عن أيب هريرة قال الترمذي حسن صحيح وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني وأقره  ٤حم 

  الذهيب وقال يف األذكار بعد عزوه لألربعة أسانيده صحيحة
  ن ابن عمرت ك ع) كان إذا رفع يديه يف الدعاء مل حيطهما حىت ميسح هبما وجهه (  ٢٣٦

كان إذا رفع يديه يف الدعاء مل حيطهما حىت ميسح هبما وجهه تفاؤال بإصابة املراد وحصول اإلمداد ففعل ذلك سنة 
كما جرى عليه مجع شافعية منهم النووي يف التحقيق متسكا بعدة أخبار هذا منها وهي وإن ضعفت أسانيدها تقوت 

بن عبد السالم وقال ال يفعله إال جاهل يف حيز املنع كما مر ت يف باالجتماع فقوله يف اجملموع ال يندب تبعا ال
الدعوات ك كالمها عن ابن عمر ابن اخلطاب وقال أعين الترمذي صحيح غريب لكن جزم النووي يف األذكار 

  بضعف سنده
  ححممد بن نصر عن أيب هريرة ص) كان إذا رفع رأسه من الركوع يف صالة الصبح يف آخر ركعة قنت (  ٢٣٧

كان إذا رفع رأسه من الركوع يف صالة الصبح يف آخر ركعة قنت قال النووي فيه أن القنوت سنة يف الصالة 
وآله وسلم كان يداوم على القنوت القتضاء كان للتكرار قال } صلى اهللا عليه وسلم{الصبح وأن املصطفى 

ورجحه ابن دقيق العيد وقد بني يف هذا  النووي يف شرح مسلم وهو الذي عليه األكثرون واحملققون من األصوليني
احلديث حمل القنوت وقد اختلف الصحب والتابعون يف ذلك وما يف هذا احلديث هو ما نقل عن اخللفاء األربعة 

  وعليه الشافعي ومذهب مجع من

الصحب منهم أبو موسى والرباء أن حمله قبل الركوع وهو مذهب أيب حنيفة ومالك وذهب مجع من السلف إىل 
ترك القنوت رأسا وعزاه الترمذي إىل أكثر هل العلم وتعقبوه واختلف النقل عن أمحد حممد بن نصر يف كتاب 

الصالة عن أيب هريرة رمز املصنف حلسنه ورواه احلاكم يف كتاب القنوت بلفظ كان إذا رفع رأسه من الركوع من 
لهم اهدين فيمن هديت اخل قال الزين العراقي وفيه صالة الصبح يف الركعة الثانية يرفع يديه ويدعو هبذا الدعاء ال

  املقربي ضعيف
  ابن السين عن عائشة ح) كان إذا رفع بصره إىل السماء قال يا مصرف القلوب ثبت قليب على طاعتك (  ٢٣٨

كان إذا رفع بصره إىل السماء قال يا مصرف القلوب ثبت قليب على طاعتك قال احلليمي هذا تعليم منه ألمته أن 
يكونوا مالزمني ملقام اخلوف مشفقني من سلب التوفيق غري آمنني من تضييع الطاعات وتتبع الشهوات ابن السين 



  عن أيب هريرة رمز املصنف حلسنه
كان إذا رفعت مائدته قال احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه احلمد هللا الذي كفانا وآوانا غري مكفي وال (  ٢٣٩

  حم خ د ت ه عن أيب أمامة صح) مستغىن عنه ربنا  مكفور وال مودع وال
كان إذا رفعت بصيغة اجملهول مائدته يعين الطعام قال احلمد هللا محدا مفعول مطلق إما باعتبار ذاته أو باعتبار تضمنه 

ال  معىن الفعل والفعل مقدر كثريا طيبا خالصا عن الرياء والسمعة واألوصاف اليت ال تليق جبنابه تقدس ألنه طيب
يقبل ال طيبا أو خالصا عن أن يرى احلامد أنه قضى حق نعمته مباركا فيه احلمد هللا الذي كفانا أي دفع عنا شر 

املؤذيات وآوانا يف كن نسكنه غري مكفي مرفوع على أنه خرب ربنا أي ربنا غري حمتاج إىل الطعام فيكفي لكنه يطعم 
ع بفتح الدال الثقيلة أي غري متروك فيعرض عنه وال مستغىن ويكفي وال مكفور أي جمحود فضله وتعميمه وال مود

عنه بفتح النون والتنوين أي غري متروك الرغبة فيما عنده فال يدعي إال هو وال يطلب إال منه وإن صحت الرواية 
  بنصب غري فهو

تركه وال نستغين عنه صفة محدا أي محدا غري مكفي به أي حنمد محدا ال نكتفي به بل نعود إليه مرة بعد أخرى وال ن
وربنا على هذا منصوب على النداء وعلى األول مرفوع على االبتداء وغري مكفي خربه وفيه أعاريب أخر 

وتوجيهات كثرية حم خ د ت ه عن أيب أمامة الباهلي قال خالد بن معدان شهدت وليمة ومعنا أبو أمامة فلما فرغنا 
يقول عند فراغه من الطعام ذلك } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا قام فقال ما أريد أن أكون خطيبا ولكن مسعت 

  ووهم احلاكم فاستدركه
ه عن وابصة طب عن ابن عباس وعن أيب برزة ) كان إذا ركع سوى ظهره حىت لو صب عليه املاء الستقر (  ٢٤٠

  وعن ابن مسعود ح
اء الستقر مكانه فيه دليل ملا ذهب إليه كان إذا ركع سوى ظهره أي جعله كالصفيحة الواحدة حىت لو صب عليه امل

األئمة الثالثة أن الواجب يف الركوع االحنناء حبيث تنال راحتاه ركبتيه وتطمئن واكتفى أبو حنيفة بأدىن احنناء ه عن 
وابصة ابن معبد طب عن ابن عباس وعن أيب برزة وعن أيب مسعود رمز املصنف حلسنه قال مغلطاي يف شرح ابن 

عيف لضعف طلحة بن زيد راويه قال الساجي والبخاري منكر احلديث وأبو نعيم ال شيء وأبو أمحد ماجه سنده ض
وأبو داود واملديين يضع احلديث وابن حبان ال حيل االحتجاج به واألزدي ساقط ا ه قال ابن حجر فيه طلحة بن 

ال اهليثمي رجاله موثقون ورواه أبو زيد نسبه أمحد وابن املديين إىل الوضع نعم هو من طريق الطرباين جيد فقد ق
  يعلى بسند كذلك

كان إذا ركع قال سبحان ريب العظيم وحبمده ثالثا وإذا سجد قال سبحان ريب األعلى وحبمده ثالثا د عن  ٢٤١
  عقبة بن عامر ح

  كان إذا ركع قال يف ركوعه سبحان علم على التسبيح أي أنزه ريب

تنكريه ونصب بفعل حمذوف لزوما أي سبح وحبمده أي وسبحت حبمده أي  العظيم عن النقائص وإمنا أضيف بتقدير
بتوفيقه ال حبويل وقويت والواو للحال أو لعطف مجلة على مجلة واإلضافية فبه إما للفاعل واملراد من احلمد الزمه 

ركوعه  وهو ما يوجب احلمد من التوفيق أو للمفعول ومعناه سبحت ملتبسا حبمدي لك ثالثا أي يكرر ذلك يف
ثالث مرات وإذا سجد قال يف سجوده سبحان ريب األعلى وحبمده ثالثا كذلك قال مجع ومشروعية الركوع ليس 

  من خصائص هذه األمة ألنه تعاىل أمر أهل الكتاب به مع أمة حممد بقوله واركعوا مع الركعني



نه عليه الصالة والسالم ملا علم وفيه ندب الذكر املذكور وذهب أمحد وداود إىل وجوبه واجلمهور على خالفه أل
األعرايب املسيئ صالته مل يذكر له ذلك ومل يأمره قال القاضي فإن قلت مل أوجبتم القول والذكر يف القيام والقعود 

ومل توجبوا يف الركوع والسجود قلت ألهنما من األفعال العادية فال بد من مميز يصرفهما عن العادة وميحضهما 
كوع والسجود فهما بذاهتما خيالفان العادة ويدالن على غاية اخلضوع واالستكانة وال يفتقران إىل للعبادة وأما الر

ما يقارهنما فيجعلهما طاعة د عن عقبة بن عامر اجلهين رمز املصنف حلسنه قال احلاكم حديث حجازي صحيح 
ابن خزمية يف صحيحة ولعل  اإلسناد وقد اتفقا على االحتجاج براويه غري إياس بن عامر وهو مستقيم وخرجه

املصنف مل يطلع على تصحيح احلاكم أو مل يرتضه حيث رمز حلسنه وكأنه توقف يف تصحيحه لقول أيب داود هذه 
الزيادة يعين قوله وحبمده أخاف أن ال تكون حمفوظة لكن بني احلافظ ابن حجر ثبوهتا يف عدة روايات مث قال وفيه 

الزيادة قال وأصلها يف الصحيح عن عائشة بلفظ كان يكثر أن يقول يف ركوعه  رد إلنكار ابن الصالح وغريه هذه
  وسجوده سبحانك اللهم ربنا وحبمدك

  كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه ك هق عن وائل بن حجر صح ٢٤٢

بعه منشورة إىل كان إذا ركع فرج أصابعه تفرجيا وسطا أي حنى كل أصبع عن اليت تليها قليال وإذا سجد ضم أصا
  القبلة وفيه ندب تفريج أصابع يديه يف

الركوع ألنه أمكن وتفريقها يف السجود ومثله اجللسات قال القرطيب وحكمة ندب هذه اهليئة يف السجود أنه أشبه 
ل بالتواضع وأبلغ يف متكني اجلبهة واألنف من األرض مع مغايرته هليئة الكسالن وقال ابن املنري حكمته أن يظهر ك
عضو بنفسه ويتمكن حىت يكون اإلنسان الواحد يف سجوده كأنه عدد ومقتضاه أن يستقل كل عضو بنفسه وال 

يعتمد بعض األعضاء على بعض وهذا ضد ما ورد يف الصفوف من التصاق بعضهم ببعض ألن القصد هناك إظهار 
ابن ربيعة قال الذهيب له صحبة االحتاد بني املصلني حىت كأهنم واحد ذكره ابن حجر ك هق عن وائل بن حجر 

  ورواية قال احلاكم على شرط مسلم وأقره عليه الذهيب وقال اهليثمي سنده حسن
  كان إذا رمى اجلمار مشى إليه ذاهبا وراجعا ت عن ابن عمر صح ٢٤٣

 النفر أما كان إذا رمى اجلمار مشى إليه أي الرمي ذاهبا وراجعا فيه أن يسن الرمي ماشيا وقيده الشافعية برمي غري
هو فريميه راكبا ألدلة مبينة يف الفروع وقال احلنفية كل رمى بعده رمى يرميه ماشيا مطلقا ورجحه احملقق ابن اهلمام 

  وقال مالك وأمحد ماشيا يف أيام التشريق ت يف احلج عن ابن عمر ابن اخلطاب رمز املصنف لصحته
  عباس كان إذا رمى مجرة العقبة مضى ومل يقف ه عن ابن ٢٤٤

كان إذا رمى مجرة العقبة مضى ومل يقف أي يقف للدعاء كما يقف يف غريها من اجلمرات وعليه إمجاع األربعة 
  وضابطه أن كل مجرة بعدها مجرة يقف عندها وإال فال ه عن ابن عباس رمز حلسنه

  أم سلمةكان إذا رمدت عني امرأة من نسائه مل يأهتا حىت تربأ عينها أبو نعيم يف الطب عن  ٢٤٥

كان إذا رمدت قالوا الرمد ورم حار يعرض للشحمة من العني وهو بياضها الظاهر وسببه انصباب أحد األخالط 
األربعة أو حرارة يف الرأس أو البدن أو غري ذلك عني امرأة من نسائه يعين حالئله مل يأهتا أي مل جيامعها حىت تربأ 

البدن وقواه وطبيعته وأخالطه والروح والنفس وكل حركة هي  عينها ألن اجلماع حركة كلية عامة يتحرك فيها
مثرية لألخالط مرققة هلا توجب دفعها وسيالهنا إىل األعضاء الضعيفة والعني حال رمدها يف غاية الضعف فأضر ما 

  عليها حركة اجلماع وهذا من الطب املتفق عليه بال نزاع أبو نعيم يف كتاب الطب النبوي عن أم سلمة



  ن إذا زوج أو تزوج نثر مترا هق عن عائشة ضكا ٢٤٦
كان إذا زوج أو تزوج امرأة نثر مترا فيه أنه يسن ملن اختذ وليمة أن ينثر للحاضرين مترا وزبيبا أو لوزا أو سكرا أو 
حنو ذلك وختصيص التمر يف احلديث ليس إلخراج غريه بل ألنه املتيسر عند أهل احلجاز لكن مذهب الشافعي أن 

  لك للحاضرين سنة ونثره جائز وجيوز التقاطه والترك أوىل هق عن عائشةتقدمي ذ
  كان إذا سأل اهللا جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ جعل ظاهرمها إليه حم عن السائب بن خالد ح ٢٤٧

مقابلة  كان إذا سأل اهللا تعاىل خريا جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ من شر جعل ظاهرمها إليه لدفع ما يتصوره من
العذاب والشر فيجعل يديه كالترس الواقي عن املكروه وملا فيه من التفاؤل برد البالء حم عن السائب رمز حلسنه 
قال ابن حجر وفيه ابن هليعة وقال اهليثمي رواه أمحد مرسال بإسناد حسن ا ه وفيه إيذان بضعف هذا املتصل فتحيز 

  املصنف له كأنه العتضاده
لسيل قال اخرجوا بنا إىل هذا الوادي الذي جعله اهللا طهورا فنطهر منه وحنمد اهللا عليه كان إذا سال ا ٢٤٨

  الشافعي هق عن يزيد بن اهلاد مرسال

كان إذا سال السيل قال أخرجوا بنا إىل هذا الوادي الذي جعله اهللا طهورا فنطهر منه وحنمد اهللا عليه فيسن فعل 
د أن يربز للمطر وألول مطر آكد ويكشف له من بدنه غري عورته ذلك لكل أحد قال الشافعية ويسن لكل أح

ويغتسل ويتوضأ يف سيل الوادي فإن مل جيمعهما توضأ الشافعي يف مسنده هق كالمها عن يزيد بن اهلاد مرسال 
  ظاهره أنه ال علة فيه إال اإلرسال واألمر خبالفه فقد قال الذهيب يف املهذب إنه مع إرساله منقطع أيضا

  كان إذا سجد جاىف حىت يرى بياض إبطيه حم عن جابر صح ٢٤٩
كان إذا سجد جاىف مرفقيه عن إبطيه جمافاة بليغة أي حنى كل يد عن اجلنب الذي يليها حىت نرى بالنون كما يف 
شرح البخاري للقسطالين ويف رواية حىت يرى بضم التحتية مبنيا للمفعول ويف رواية حىت يبدو أي يظهر لكثرة 

بياض إبطيه فيسن ذلك سنا مؤكدا للذكر ال األنثى قال ابن جرير وزعم أنه إمنا فعله عند عدم االزدحام  جتافيه
وضيق املكان ال دليل عليه والكالم حيث ال عذر كعلة أو ضيق مكان ا ه واملراد يرى لو كان غري البس ثوبا أو هو 

ه أن اإلبط من مجيع الناس متغري اللون خبالفه على ظاهره وأن إبطه كان أبيض وبه صرح الطربي فقال من خصائص
ومثله القرطيب وزاد وال شعر عليه وتعقبه صاحب شرح تقريب األسانيد بأنه مل يثبت وبأن اخلصائص ال تثبت 

باالحتمال وال يلزم عن بياضه كونه ال شعر له حم وكذا ابن خزمية وأبو عوانة عن جابر بن عبد اهللا رمز حلسنه قال 
صحيح وقال اهليثمي رجال أمحد رجال الصحيح ورواه ابن جرير يف هتذيبه من عدة طرق عن ابن عباس أبو زرعة 

وسببه عنده أنه قيل له هل لك يف موالك فالن إذا سجد وضع صدره وذراعيه باألرض فقال هكذا يربض الكلب 
ه وليس كذلك بل رواه مث ذكره وقضية تصرف املؤلف ان هذا مما مل يتعرض له الشيخان وال أحدمها لتخرجي

البخاري بلفظ كان إذا صلى فرج بني يديه حىت يبدو بياض إبطيه ومسلم بلفظ كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه 
  حىت إين ألرى بياض إبطيه

  ابن سعد عن صاحل ابن خريان مرسال ض) كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته (  ٢٥٠
على جبهته وأنفه دون كور عمامته قال ابن القيم مل يثبت عنه سجود  كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته وسجد

على كور عمامته يف خرب صحيح وال حسن وأما خرب عبد الرزاق كان يسجد على كور عمامته ففيه متروك ابن 
سعد يف طبقاته عن صاحل بن خريان بفتح اخلاء املعجمة وسكون املثناة حتت وراء ويقال حباء مهملة أيضا وهو 



السبائي بفتح املهملة واملوحدة مقصورا مرسال قال الذهيب األصح أنه تابعي وحكى يف التقريب أنه من الطبقة 
  الرابعة
  ق عن كعب بن مالك) كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر (  ٢٥١

قال البلقيين عدل كان إذا سر استنار وجه أي أضاء كأنه أي املوضع الذي يتبني فيه السرور وهو جبينه قطعة قمر 
عن تشبيهه بالقمر إىل تشبيهه بقطعة منه ألن القمر فيه قطعة يظهر فيها سواد وهو املسمى بالكلف فلو شبه اجملموع 

لدخلت هذه القطعة يف املشبه به وغرضه التشبيه على أكمل وجه فلذلك قال قطعة قمر يريد القطعة الساطعة 
بن حجر لعله حني كان متلثما واحملل الذي يتبني فيه السرور جبينه وفيه اإلشراق اخلالية من شوائب الكدر وقال ا

يظهر السرور فوقع الشبه على بعض الوجه فناسب تشبيهه ببعض القمر قال وحيتمل أنه أراد بقطعة قمر نفسه 
ه مثل والتشبيه وارد على عادة الشعراء وإال فال شيء يعدل حسنه ويف الطرباين عن جبري بن مطعم التفت بوجه
  شقة القمر فهذا حممول على صفته عند االلتفات ويف رواية للطرباين كأنه دارة قمر ق عن كعب بن مالك

كان إذا سلم من الصالة قال ثالث مرات سبحن ربك رب العزة عما يصفون وسلم على املرسلني واحلمد (  ٢٥٢
  هللا رب العلمني ع عن أيب سعيد رضي اهللا عنه

ة قال ثالث مرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب كان إذا سلم من الصال
  العاملني

أخذ منه بعضهم أن األوىل عدم وصل السنة التالية للفرض بل يفصل بينهما باألوراد املأثورة ع عن أيب سعيد 
  اخلدري رمز املصنف حلسنه

) للهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام كان إذا سلم مل يقعد إال مبقدار ما يقول ا(  ٢٥٣
  عن عائشة صح ٤م 

كان إذا سلم مل يقعد أي بني الفرض والسنة ملا صح أنه كان يقعد بعد أداء الصبح يف مصاله حىت تطلع الشمس 
ها فال إال مبقدار ما يقول وقد أشار إىل ذلك البيضاوي بقوله إمنا ذلك يف صالة بعدها راتبة أما اليت ال راتبة بعد

اللهم أنت السالم أي السامل من كل ما ال يليق جبالل الربوبية وكمال األلوهية ومنك ال من غريك ألنك أنت 
السالم الذي تعطي السالمة ال غريك وإليك يعود السالم وكل ما يشاهد من سالمة فإهنا مل تظهر إال منك وال 

ويستوهب ويستفاد السالمة تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام أي تعاظمت  تضاف إال إليك السالم أي منك يرجى
وارتفعت شرفا وعزة وجالال وما تقرر من محل مل يقعد إال مبقدار ما ذكر على ما بني الفرض والسنة هو ما ذهب 

لقبلة وجرى ابن إليه ذاهبون أي مل ميكث مستقبل القبلة إال بقدر ما يقول ذلك وينتقل وجيعل ميينه للناس ويساره ل
حجر على حنوه فقال املراد بالنفي نفي استمراره جالسا على هيئته قبل السالم إال بقدر ما يقول ذلك فقد ثبت أنه 

الفصل باألذكار } صلى اهللا عليه وسلم{كان إذا صلى أقبل على أصحابه وقال ابن اهلمام مل يثبت عن املصطفى 
من قراءة آية الكرسي والتسبيحات وأخواهتا ثالثا وثالثني وغريها والقدر اليت يواظب عليها يف املساجد يف عصرنا 

املتحقق أن كال من السنن واألعداد له نسبة إىل الفرائض بالتبعية والذي ثبت عنه أنه كان يؤخر السنة عن األذكار 
داللته على ما خيالف اتباع هو ما يف هذا احلديث فهذا نص صريح يف املراد وما يتخيل أنه خيالفه مل يعرفوه إذ يلزم 



هذا النص واعلم أن املذكور يف حديث عائشة هذا هو قوهلا مل يقعد إال مقدار ما يقول وذلك ال يستلزم سنية أن 
  يقول ذلك بعينه

يف دبر كل صالة إذ مل يقل إال حىت يقول أو إىل أن يقول فيجوز كونه كان مرة يقوله ومرة يقول غريه من األوراد 
مقتضى العبارة حينئذ أن السنة أن يفصل بذكر قدر ذلك وذلك يكون تقريبا فقد يزيد قليال وقد ينقص الواردة و

قليال وقد يدرج وقد يرتل فأما ما يكون زيادة غري متقاربة مثل العدد املعروف من التسبيحات والتحميدات 
صلى {ى أن ثبوت ذلك عن املصطفى والتكبريات فينبغي استنان تأخريه عن الراتبة وكذا آية الكرسي وحنوها عل

مبواظبة فلم تثبت بل الثابت ندبه إىل ذلك وال يلزم من ندبه إىل شيء مواظبته عليه فاألوىل أن ال } اهللا عليه وسلم
تقرأ األعداد قبل السنة لكن لو فعل مل تسقط حىت إذا صلى بعد األوراد يقع سنة مؤداة قال أبو زرعة هذا ال 

ئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله ألنه كان يترك الشيء وهو حيب فعله خشية املشقة يعارضه خرب إن املال
  يف الصالة كلهم عن عائشة ومل خيرجه البخاري ٤على الناس واالفتراض عليهم م 

كان إذا مسع املؤذن قال مثل ما يقول حىت إذا بلغ حي على الصالة حي على الفالح قال ال حول وال قوة (  ٢٥٤
  حم عن أيب رافع ح) باهللا  إال

كان إذا مسع املؤذن قال مثل ما يقول حىت إذا بلغ حي على الصالة حي على الفالح أي هلموا إليها وأقبلوا وتعالوا 
مسرعني قال ال حول وال قوة إال باهللا قال ابن األثري املراد هبذا وحنوه إظهار الفقر إىل اهللا بطلب املعونة منه على ما 

ألمور كالصالة هنا وهو حقيقة العبودية حم عن أيب رافع ورواه عنه أيضا البزار والطرباين قال اهليثمي حياول من ا
  وفيه عاصم بن عبيد اهللا وهو ضعيف لكن روى عنه مالك

  كان إذا مسع املؤذن يتشهد قال وأنا وأنا دك عن عائشة صح(  ٢٥٥
ه قال وأنا وأنا أي يقول عند شهادة أن ال إله إال اهللا وأنا كان إذا مسع املؤذن يتشهد أي ينطق بالشهادتني يف آذان

  وعند أشهد أن حممدا رسول اهللا وأنا
  رواه ابن حبان وبوب عليه باب إباحة االقتصاد عند مساع األذان على وأنا وأنا

ما تشهد قال الطييب وقوله وأنا عطف على قول املؤذن يتشهد على تقدير العامل ال االستئناف أي وأنا أشهد ك
والتكرير وأنا راجع إىل الشهادتني قال وفيه أنه كان مكلفا أن يشهد على رسالته كسائر األمة وفيه لو اقتصر عليه 

  حصل له فضل متابعة األذان كله د ك عن عائشة
  ابن السين عن معاوية ض) كان إذا مسع املؤذن قال حي على الفالح قال اللهم اجعلنا مفلحني (  ٢٥٦

أي فائزين بكل خري ناجني من كل ضري ابن ) ع املؤذن قال حي على الفالح قال اللهم اجعلنا مفلحني كان إذا مس
السين يف عمل يوم وليلة عن معاوية ابن أيب سفيان قال السخاوي وفيه نصر بن طريف أبو جزء القصاب متروك 

  والراوي عنه عبد اهللا بن واقد البخاري متروك
) رعد والصواعق قال اللهم ال تقتلنا بغضبك وال هتلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك كان إذا مسع صوت ال(  ٢٥٧

  حم ت ك عن ابن عمر صح
كان إذا مسع صوت الرعد والصواعق مجع صاعقة وهي قصفة رعد تنقص منها قطعة من نار قال اللهم ال تقتلنا 

العذاب ألن نسبة الغضب إىل اهللا بغضبك وال هتلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك خص القتل بالغضب واإلهالك ب
استعارة واملشبه به احلالة اليت تعرض للملك عند انفعاله وغليان دم القلب مث االنتقام من املغضوب عليه وأكثر ما 



ينتقم به القتل فرشح االستعارة به عرفا واإلهالك والعذاب جاريان على احلقيقة يف حق احلق وملا مل يكن حتصيل 
افاة اهللا كما يف خرب أعوذ مبعافاتك من عقوبتك قال وعافانا اخل حم ت يف كتاب الدعاء قال الصدر املطلوب إال مبع

املناوي بسند جيد ك يف األدب عن ابن عمر ابن اخلطاب قال احلاكم صحيح وأقره الذهيب لكن قال النووي يف 
  األذكار بعد عزوة للترمذي إسناد ضعيف قال احلافظ العراقي وسنده حسن قال

املناوي وقد عزاه النووي يف خالصته لرواية البيهقي وقال فيه احلجاج بن أرطأة وهو قصور فإن احلديث يف 
  الترمذي من غري طريق احلجاج اه

وقال ابن حجر حديث غريب أخرجه أمحد والبخاري يف األدب املفرد واحلجاج صدوق لكنه مدلس وقد صرح 
طلق الضعف على هذا وهو متماسك وسكت على خرب ابن مسعود بالتحديث والعجب من الشيخ يعين النووي ي

  وقد تفرد به متهم بالكذب
  ابن سعد عن عروة مرسال) كان إذا مسع باالسم القبيح حوله إىل ما هو أحسن منه (  ٢٥٨

ع كان إذا مسع باإلسم القبيح حوله إىل ما هو أحسن منه فمن ذلك تبديله عاصية جبميلة والعاصي بن األسود مبطي
يتفاءل وال } صلى اهللا عليه وسلم{ألن الطباع السليمة تنفر عن القبيح ومتيل إىل احلسن املليح وكان املصطفي 

يتطري قال القرطيب وهذه سنة ينبغي االقتداء به فيها ويف أيب داود كان ال يتطري وإذا بعث غالما سأل عن امسه فإذا 
ه رؤى كراهته يف وجهه قال القرطيب ومن األمساء ما غريه أعجبه امسه فرح ورؤى بشره يف وجهه فإن كره امس

وصرفه عن مسماه لكن منع منه محاية واحتراما ألمساء اهللا وصفاته عن أن يسمى هبا فقد غري اسم حكم وعزيز كما 
أنه مل يره  رواه أبو داود ملا فيهما من التشبه بأمساء اهللا تعاىل ابن سعد يف الطبقات عن عروة ابن الزبري مرسال ظاهره

خمرجا ألشهر من ابن سعد وأنه مل يقف عليه موصوال وهو عجب من هذا اإلمام املطلع وقد رواه بنحوه بزيادة 
الطرباين يف الصغري عن عائشة بسند قال احلافظ اهليثمي رجاله رجال الصحيح ولفظه كان إذا مسع امسا قبيحا غريه 

  لفظه فعدول املصنف عنه قصور أو تقصري فمر على قرية يقال هلا عفرة فسماها خضرة هذا
كان إذا شرب املاء قال احلمد هللا الذي سقانا عذبا فراتا برمحته ومل جيعله ملحا أجاجا بذنوبنا حل عن أيب  ٢٥٩

  جعفر مرسال ض
  كان إذا شرب املاء قال احلمد هللا الذي سقانا عذبا فراتا الفرات العذب

قام السؤال واالبتهال برمحته ومل جيعله ملحا أجاجا بضم اهلمزة مرا شديد فاجلمع بينهما لإلطناب وهو الئق يف م
امللوحة وكسر اهلمزة لغة نادرة بذنوبنا أي بسبب ما ارتكبناه من الذنوب حل من حديث الفضل عن جابر بن يزيد 

ضا كذلك اجلعفي عن أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب مرسال مث قال غريب ورواه أي
  الطرباين يف الدعاء قال ابن حجر وهذا احلديث مع إرساله ضعيف من أجل جابر اجلعفي

  كان إذا شرب تنفس ثالثا ٢٦٠

  عن أنس صح ٤ويقول هو أهنأ وأمرأ وأبرأ حم ق 
كان إذا شرب تنفس خارج اإلناء ثالثا من املرات إن كان يشرب ثالث دفعات واملراد التنفس خارج اإلناء يسمى 

هللا يف أول كل مرة وحيمده يف آخرها كما جاء مصرحا به يف رواية واستحب بعضهم أن يكون التنفس األول يف ا
الشرب خفيفا والثاين أطول والثالث إىل ريه ومل أقف له على أصل ويقول هو أي الشرب بثالث دفعات أهنأ باهلمز 



ريا قال ابن العريب واهلناء خلوص الشيء عن النصب من اهلناء ويف رواية بدله أروى من الري بكسر الراء أي أكثر 
والنكد واالستمراء املالئمة واللذة وأمرأ باهلمز من املريء أي أكثر مراءة أي أقمع للظمأ وأقوى على اهلضم وأبرأ 
 باهلمز من الرباءة أو من الربيء أي أكثر برءا أي صحة للبدن فهو يربئ كثريا من شدة العطش لتردده على املعدة
امللتهبة بدفعات فتسكن الثانية ما عجزت األوىل عن تسكينه والثالثة ما عجزت عنه الثانية وذلك أسلم للحرارة 

  الغريزية فإن هجوم البارد يطفأها ويفسد مزاج الكبد والتنفس استمداد النفس حم ق عن أنس ابن مالك
  ت ه عن ابن عباس ض) كان إذا شرب تنفس مرتني (  ٢٦١

تنفس مرتني أي تنفس يف أثناء الشرب مرتني فيكون قد شرب ثالث مرات وسكت عن التنفس كان إذا شرب 
  األخري لكونه من ضرورة الواقع فال تعارض بينه

وبني ما قبله وبعده من الثالث قال ابن العريب وباجلملة فالتنفس يف اإلناء يعلق به روائح منكرة تفسد املاء واإلناء 
قلنا إن الشرب على الطعام ال يكون إال حىت ميسح فمه وال يدخل حرف اإلناء يف فيه  وذلك يعلم بالتجربة ولذلك

بل جيعله على الشفة ويتعلق املاء بشربه بالشفة العليا مع نفسه باالجتذاب فإذا جاء نفسه اخلارجي أبان اإلناء عن 
  فيه ت عن ابن عباس قال احلافظ يف الفتح سنده ضعيف

ابن السين طب عن ابن ) يف اإلناء ثالثا يسمى عند كل تنفس ويشكر يف آخرهن كان إذا شرب تنفس (  ٢٦٢
  مسعود ض

كان إذا شرب تنفس يف اإلناء ثالثا قال القاضي يعين كان يشرب بثالث دفعات ألنه أقمع للعطش وأقوى على 
اهللا تعاىل يف اهلضم وأقل أثرا يف برد املعدة وضعف األعصاب يسمى عند كل نفس بفتح الفاء بضبطه ويشكر 

آخرهن بأن يقول احلمد هللا إىل آخر ما جاء يف احلديث املتقدم واحلمد رأس الشكر كما يف احلديث قال الزين 
العراقي هذا يدل على أنه إمنا يشكر مرة واحدة بعد فراغ الثالث لكن يف رواية للترمذي أنه كان حيمد بعد كل 

إذا شرب تنفس يف اإلناء ثالثا } صلى اهللا عليه وسلم{سول اهللا نفس ويف الغيالنيات من حديث ابن مسعود كان ر
حيمد على كل نفس ويشكر عند آخرهن ابن السين يف الطب طب كالمها عن ابن مسعود قال النووي يف األذكار 
عقب خترجيه البن السين إسناده ضعيف قال اهليثمي عقب عزوه للطرباين رجاله رجال الصحيح إال املعلي فاتفقوا 

لى ضعفه قال البخاري منكر احلديث وقال النسائي متروك انتهى وسبقه الذهيب ففي امليزان معلى بن عرفان منكر ع
احلديث وقال احلاكم متروك وكان من غالة الشيعة انتهى ومن مث قال ابن حجر غريب ضعيف ورواه الدارقطين 

  أيضا يف األفراد
ابن املبارك وابن سعد عن عبد العزيز بن أيب ) ديث نفسه كان إذا شهد جنازة أكثر الصمات وأكثر ح(  ٢٦٣

  رواد مرسال ح

كان إذا شهد جنازة أي حضرها أكثر الصمات بضم الصاد السكوت وأكثر حديث نفسه أي يف أهوال املوت وما 
راء وشد بعده من القرب والظلمة وغري ذلك ابن املبارك وابن سعد يف الطبقات عن عبد العزيز بن أيب رواد بفتح ال

  الواو وقال صدوق عابد رمبا وهم رمي باإلرجاء مرسال هو موىل املهلب بن أيب صفرة قال الذهيب ثقة مرجئ عابد
  طب عن ابن عباس ض) كان إذا شهد جنازة رؤيت عليه كآبة وأكثر حديث النفس (  ٢٦٤

نفس قال يف فتح القدير ويكره كان إذا شهد جنازة رؤيت عليه كآبة باملد أي تغري نفس بانكسار وأكثر حديث ال
  ملشيع اجلنازة رفع الصوت بالذكر والقراءة ويذكر يف نفسه طب عن ابن عباس قال اهليثمي فيه ابن هليعة



  كان إذا شيع جنازة عال كربه وأقل الكالم وأكثر حديث نفسه احلاكم يف الكىن عن عمران بن حصني(  ٢٦٥
ايدهم املرء مما يأخذ بنفسه فيغمه وحيزنه وأقل الكالم وأكثر حديث كان إذا شيع جنازة عال كربه بفتح فسكون م

  نفسه تفكريا فيما إليه املصري احلاكم يف كتاب الكىن عن عمران بن حصني
  ه عن جابر صح) كان إذا صعد املنرب سلم (  ٢٦٦

عنده ه عن جابر رمز  كان إذا صعد املنرب للخطبة سلم فيه رد على أيب حنيفة ومالك حيث مل يسنا للخطيب السالم
املصنف حلسنه وليس كما قال فقد قال الزيلعي حديث رواه وسأل عنه ابن أيب حامت أباه فقال هذا موضوع وقال 
احلافظ ابن حجر سنده ضعيف جدا انتهى وكيفما كان فكان األوىل للمصنف حذفه من الكتاب فضال عن رمزه 

  حلسنه
حم م عن ) املدينة بآنيتهم فيها املاء فما يؤتى بإناء إال غمس يده فيه كان إذا صلى الغداة جاءه خدم أهل (  ٢٦٧

  أنس صح
كان إذا صلى الغداة أي الصبح جاءه خدم أهل املدينة بآنيتهم فيها املاء فما يؤتى بإناء إال غمس يده فيه للتربك 

يقتدي بأفعاله وكذا ينبغي بيده الشريفة وفيه بروزه للناس وقربه منهم ليصل كل ذي حق حلقه وليعلم اجلاهل و
  لألئمة بعده حم م عن أنس بن مالك

  كان إذا صلى الغداة جلس يف مصالة حىت تطلع الشمس(  ٢٦٨

  عن جابر بن مسرة صح ٣حم م 
كان إذا صلى الغداة لفظ رواية مسلم الفجر جلس يف مصاله أي يذكر اهللا تعاىل كما يف رواية الطرباين حىت تطلع 

هو ثابت يف صحيح مسلم يف رواية وأسقطها يف رواية أخرى قال البيضاوي قيل الصواب الشمس حسناء هكذا 
حسناء على املصدر أي طلوعها حسناء ومعناه أنه كان جيلس متربعا يف جملسه إىل ارتفاع الشمس ويف أكثر النسخ 

تطلع الشمس نقية بيضاء  حسناء فعلى هذا حيتمل أن يكون صفة ملصدر حمذوف واملعىن ما سبق أو حاال واملعىن حىت
زائلة عنها الصفرة اليت تتخيل فيها عند الطلوع بسبب ما يعترض دوهنا على األفق من األخبرة واألدخنة وفيه ندب 

  كلهم يف الصالة عن جابر بن مسرة ٣القعود يف املصلى بعد الصبح إىل طلوع الشمس مع ذكر اهللا عز وجل حم م 
ة أقبل عليهم بوجهه فقال هل فيكم مريض أعوده فإن قالوا ال قال فهل فيكم كان إذا صلى بالناس الغدا(  ٢٦٩

  ابن عساكر عن ابن عمر ض) جنازة أتبعها فإن قالوا ال قال من رأى منكم رؤيا يقصها علينا 
كان إذا صلى بالناس الغداة أقبل عليهم بوجهه أي إذا صلى صالة ففرغ منها أقبل عليهم ولضرورة أنه ال يتحول 

القبلة قبل الفراغ وذلك ليذكرهم ويسأهلم ويسألوه فقال هل فيكم مريض أعوده فإن قالوا ال قال فهل فيكم  عن
  جنازة 
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لشريفة: كتاب  ا ئل  لشما   ا
وطي: املؤلف  لسي ا بكر  بن أيب  لرمحن  عبد ا لدين  ا م جالل   اإلما

أتبعها فإن قالوا ال قال من رأى منكم رؤيا مقصور غري منصرف وتكتب باأللف كراهة اجتماع مثلني يقصها علينا 
م وذلك من أخبار امللكوت أي لنعربها له قال احلكيم كان شأن الرؤيا عنده عظيما فلذلك كان يسأل عنه كل يو

من الغيب وهلم يف ذلك نفع يف أمر دينهم بشرى كانت أو نذارة أو معاتبة ا ه وقال القرطيب إمنا كان يسأهلم عن 
ذلك ملا كانوا عليه من الصالح والصدق وعلم أن رؤياهم صحيحة يستفاد منها االطالع على كثري من علم الغيب 

تشوق لفوائدها ويعلمهم كيفية التعبري وليستكثر من االطالع على الغيب وقال ابن وليسن هلم االعتناء بالرؤيا وال
حجر فيه أنه يسن قص الرؤيا بعد الصبح واالنصراف من الصالة وأخرج الطرباين والبيهقي يف الدالئل كان عليه 

ا توقاه وخريا لنا وشرا السالم إذا صلى الصبح قال هل رأى أحد منكم شيئا فإذا قال رجل أنا قال خريا تلقاه وشر
ألعدائنا واحلمد هللا رب العاملني اقصص رؤياك احلديث وسنده ضعيف جدا قال ابن حجر يف احلديث إشارة إىل رد 
ما خرجه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرمحن عن بعض علمائهم ال تقصص رؤياك على امرأة وال خترب 

أهل التعبري يستحب أن يكون تفسري الرؤيا بعد طلوع الشمس إىل  هبا حىت تطلع الشمس ورد على من قال من
الرابعة ومن العصر إىل قبيل املغرب فإن احلديث دل على ندب تعبريها قبل طلوع الشمس وال يصح قوهلم بكراهة 

هلا لقرب تعبريها يف أوقات كراهة الصالة قال املهلب تعبري الرؤيا بعد الصبح أوىل من مجيع األوقات حلفظ صاحبها 
عهده هبا وقل ما يعرض له نسياهنا وحلضور ذهن العابر وقلة شغلة فيما يفكره يتعلق مبعاشه وليعرض الرائي ما 

  يعرض له بسبب رؤياه
تنبيه قال ابن العريب صور العامل احلق من االسم الباطن صور الرؤيا للنائم والتعبري فيها كون تلك الصور أحوال 

  إال نفسه فهذا هو قوله يف حق العارفني ويعلمون أن اهللا هو احلق املبني الرائي ال غريه فما رأى

صلى {أي الظاهر فمن اعترب الرؤيا يرى أمرا هائال ويتبني له ما ال يدركه من غري هذا الوجه فلهذا كان املصطفى 
ليوم يف غاية من اجلهل يسأهلم عنها ألهنا جزء من النبوة فكان حيب أن يشهدها يف أمته والناس ا} اهللا عليه وسلم

يعتين هبا ويسأل كل يوم عنها واجلهالء يف هذا الزمان إذا } صلى اهللا عليه وسلم{هبذه املرتبة اليت كان املصطفى 
مسعوا بأمر وقع يف النوم مل يرفعوا له رأسا وقالوا ليس لنا أن حنكم هبذا اخليال ومالنا وللرؤيا فيستهزئون بالرائي 

  قامها وجهلهوذلك جلهل أحدهم مب
بأنه يف يقظته وتصرفه يف رؤيا ويف منامه يف رؤيا فهو كمن يرى أنه استيقظ وهو يف نومه وهو قوله عليه السالم 

الناس نيام فما أعجب األخبار النبوية لقد أبانت عن احلقائق على ما هي عليه وعظمت ما استهونه العقل القاصر 
  فإنه ما صدر إال من عظيم وهو احلق تعاىل

تكميل قالوا ينبغي أن يكون العابر دينا حافظا ذا حلم وعلم وأمانة وصيانة كامتا ألسرار الناس يف رؤياهم وأن 
يستغرق املنام من السائل بأمجعه ويرد اجلواب على قدر السؤال للشريف والوضيع وال يعرب عند طلوع الشمس وال 

اللهجة وينام على طهر جلنبه األمين ويقرأ والشمس  غروهبا وال زواهلا وال ليله ومن آداب الرائي كونه صادق
والليل والتني واإلخالص واملعوذتني ويقول اللهم إين أعوذ بك من سيء األحالم واستجري بك من تالعب الشيطان 

يف اليقظة واملنام اللهم إين أسألك رؤيا صاحلة صادقة نافعة حافظة غري منسية اللهم أرين يف منامي ما أحب ومن 



  به أنه ال يقصها على امرأة وال على عدو وال جاهل ابن عساكر يف تارخيه عن ابن عمر ابن اخلطابآدا
  خ عن عائشة صح) كان إذا صلى ركعيت الفجر اضطجع على شقه األمين (  ٢٧٠

  كان إذا صلى ركعيت الفجر اضطجع ليفصل بني الفرض والنفل ال للراحة

ذلك ال يسن إال للمتهجد على شقه األمين ألنه كان حيب التيامن يف شأنه من تعب القيام فسقط قول ابن العريب أن 
كله أو تشريع لنا ألن القلب يف جهة اليسار فلو اضطجع عليه استغرق نوما لكونه أبلغ يف الراحة خبالف اليمني 

ل األمر به يف خرب أيب فإنه يكون معلقا فال يستغرق وهذا خبالفه عليه السالم فإن قلبه ال ينام وهذا مندوب وعليه مح
داود وأفرط ابن جزم فأخذ بظاهره فأوجب االضطجاع على كل أحد وجعله شرطا لصحة صالة الصبح وغلطوه 

قال الشافعي فيما حكاه البيهقي وتتأدى السنة بكل ما حيصل به الفعل من اضطجاع أو مشي او كالم أو غري ذلك 
ظاهره أن هذا من تفردات البخاري على مسلم وليس كذلك فقد  اه قال ابن حجر وال يتقيد باألمين خ عن عائشة

  عزاه الصدر املناوي وغريه هلما معا فقالوا رواه الشيخان من حديث الزهري عن عروة عن عائشة
م عن عائشة صح كان إذا صلى صالة أثبتها أي داوم عليها بأن يواظب على ) كان إذا صلى صالة أثبتها (  ٢٧١

وقت أبدا وهلذا ملا فاتته سنة العصر مل يزل يصليها بعده وما تركها حىت لقي اهللا وقد عدوا املواظبة إيقاعها يف ذلك ال
  على ذلك من خصائصه م عن عائشة

كان إذا صلى مسح بيده اليمىن على رأسه ويقول باسم اهللا الذي ال إله غريه الرمحن الرحيم اللهم أذهب (  ٢٧٢
  خط عن أنس ض) عين اهلم واحلزن 

ان إذا صلى حيتمل أراد أن يصلي وحيتمل فرغ من صالته أما فعل ذلك يف أثناء الصالة فبعيد ألمر يف أخبار ك
باحملافظة على سكون األطراف فيها مسح بيده اليمىن على رأسه ويقول بسم اهللا الذي ال إله غريه الرمحن الرحيم 

زن وهو الذي يظهر منه يف القلب خشونة وضيق اللهم أذهب عين اهلم وهو كل أمر يهم اإلنسان أو يهينه واحل
يقال مكان حزن أي خشن وقيل اهلم والغم واحلزن من واد واحد وهي ما يصيب القلب من األمل من فوات حمبوب 

  إال أن الغم أشدها واحلزن أسهلها خط عن أنس ابن مالك

  )كان إذا صلى الغداة يف سفر مشى عن راحلته قليال (  ٢٧٣

  عباس ض حل هق عن ابن
كان إذا صلى الغداة يف سفر مشى عن راحلته قليال الراحلة الناقة اليت تصلح ألن ترحتل فظاهر صنيع املصنف أن 

هذا هو احلديث بتمامة واألمر خبالفه بل بقيته كما وقفت عليه يف سنن البيهقي وناقته تقاد ولعل املصنف حذفه 
يد عن أنس قال غريب من حديث سليمان وحيىي هق عن سهوا حل من حديث سليمان بن بالل عن حيىي بن سع

  أنس ورواه الطرباين يف األوسط بلفظ كان إذا صلى الفجر يف السفر مشى قال احلافظ العراقي وإسناده جيد
كان إذا ظهر يف الصيف استحب أن يظهر ليلة اجلمعة وإذا دخل البيت يف الشتاء استحب أن يدخل ليلة (  ٢٧٤

   وأبو نعيم يف الطب عن عائشة ضابن السين) اجلمعة 
كان إذا ظهر يف الصيف استحب أن يظهر ليلة اجلمعة وإذا دخل البيت يف الشتاء استحب أن يدخل ليلة اجلمعة 

ألهنا الليلة الغراء فجعل غرة عمله فيها تيمنا وتربكا ابن السين وأبو نعيم كالمها يف الطب النبوي عن عائشة ورواه 
ملزبور والبيهقي يف الشعب وقال تفرد به الزبيدي عن هشام وروى من وجه آخر أضعف منه عن عنها أيضا باللفظ ا



  ابن عباس ا ه
  كان إذا طاف بالبيت استلم احلجر والركن يف كل طواف ك عن ابن عمر صح(  ٢٧٥

ة فذلك كان إذا طاف بالبيت استلم احلجر والركن أي اليماين زاد يف رواية وكرب يف كل طواف أي يف كل طوف
سنة قال الفاكهي عن ابن جرير وال يرفع بالقبلة صوته كقبلة النساء قال املصنف ويف احلجر فضيلتان احلجر وكونه 

على قواعد البيت فله التقبيل واالستالم وللركن اليماين فضيلة واحدة فله االستالم فقط ك يف احلج عن ابن عمر 
  ابن اخلطاب وقال صحيح وأقره الذهيب

إذا عرس وعليه ليل توسد ميينه وإذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمين وأقام ساعده حم كان  ٢٧٦
  حب ك عن أيب قتادة صح

كان إذا عرس بالتشديد أي نزل وهو مسافر آخر الليل لالستراحة والتعريس نزول املسافر آخر الليل نزله للنوم 
زمن ممتد منه توسد ميينه أي يده اليمىن أي جعلها وسادة لرأسه واالستراحة وعليه ليل ويف رواية للترمذي بليل أي 

ونام نوم املتمكن العتماده على االنتباه وعدم فوت الصبح لبعده وإذا عرس الصبح أي قبيلة وضع رأسه على كفه 
  اليمىن وأقام ساعده لئال يتمكن من النوم

ن على االنتباه وذلك تشريع وتعليم منه ألمته لئال فتفوته الصبح كما وقع يف قصة الوادي فكان يفعل ذلك ألنه أعو
يثقل هبم النوم فيفوهتم أول الوقت حم حب ك عن أيب قتادة ظاهر صنيع املصنف أنه ال يوجد خمرجا ألحد من 

الستة واألمر خبالفه فقد خرجه الترمذي يف الشمائل بل عزاه احلميدي واملزين إىل مسلم يف الصالة وكذا الذهيب 
  إنه ليس فيهلكن قيل 
كان إذا عصفت الريح قال اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها (  ٢٧٧

  وشر ما فيها وشر ما أرسلت به حم م ت عن عائشة صح
ري كان إذا عصفت الريح أي اشتد هبوهبا وريح عاصف شديد اهلبوب قال داعيا إىل اهللا اللهم إين أسألك خريها وخ

ما فيها وخري ما أرسلت به قال الطييب حيتمل الفتح على اخلطاب وحيتمل بناؤه للمفعول ا ه ويف رواية بدل أرسلت 
به جبلت عليه خلقت وطبعت عليه ذكره ابن األثري واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت إليه متامه 

ل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سرى عنه فعرفت ذلك عند خمرجه مسلم وإذا ختيلت السماء تغري لونه وخرج ودخ
  عائشة فسألته فقال لعله كما قال قوم عاد فلما راوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ا ه

  بنصه وكأن املصنف ذهل عنه حم م ت عن عائشة
حم طب عن عبد اهللا بن )  كان إذا عطس محد اهللا فيقال له يرمحك اهللا فيقول يهديكم اهللا ويصلح بالكم(  ٢٧٨
  جعفرح

كان إذا عطس بفتح الطاء من باب ضرب وقيل من باب قتل محد اهللا أي أتى باحلمد عقبه والوارد عنده احلمد هللا 
رب العاملني وروى احلمد هللا على كل حال فيقال له يرمحك اهللا ظاهره االقتصار على ذلك لكن ورد عن ابن عباس 

اهللا وإياكم من النار يرمحكم اهللا فيقول يهديكم اهللا ويصلح بالكم أي حالكم وقد تقدم بإسناد صحيح يقال عافانا 
شرحه غري مرة حم طب عن عبد اهللا بن جعفر ذي اجلناحني رمز املصنف حلسنه وفيه رجل حسن احلديث على 

  ضعف فيه وبقية رجاله ثقات ذكره اهليثمي
  د ت ك عن أيب هريرة صح) ض هبا صوته كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخف(  ٢٧٩



كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض ويف رواية غض هبا صوته أي مل يرفعه بصيحة كما يفعله العامة 
ويف رواية أليب نعيم مخر وجهه وفاه ويف أخرى كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو ثوبه اخل قال التوربشيت هذا نوع 

لساء فإن العطاس يكره الناس مساعه ويراه الراؤون من فضالت الدماغ دت وقال حسن من األدب بني يدي اجل
  صحيح ك يف األدب عن أيب هريرة قال احلاكم صحيح وأقره الذهيب

  م د عن عائشة صح) كان إذا عمل عمال أثبته (  ٢٨٠
وذلك حمافظة على ما حيبه  كان إذا عمل عمال أثبته أي أحكم عمله بأن يعمل يف كل شيء حبيث يدوم دوام أمثاله

  م د عن عائشة) ربه ويرضاه لقوله يف احلديث املار إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه 
حم د ت ه حب ) كان إذا غزا قال اللهم أنت عضدي وأنت نصريي بك أحول وبك أصول وبك أقاتل (  ٢٨١

  والضياء عن أنس صح

تمدي قال القاضي العضد ما يعتمد عليه ويثق به املرء يف احلرب وغريه كان إذا غزا قال اللهم أنت عضدي أي مع
من األمور وأنت نصريي بك أحول حباء مهملة قال الزخمشري من حال حيول مبعىن احتال واملراد كيد العدو أو من 

ملة أي أقهر حال مبعىن حتول وقيل أدفع وأمنع من حال بني الشيئني إذا منع أحدمها عن اآلخر وبك أصول بصاد مه
قال القاضي والصول احلمل على العدو ومنه الصائل وبك أقاتل عدوك وعدوي قال الطييب والعضد كناية عما 
يعتمد عليه ويثق املرء به يف اخلريات وحنوها وغريها من القوة حم د يف اجلهاد د ت يف الدعوات د ك والضياء 

  ترمذي حسن غريب ورواه عنه أيضا النسائي يف يوم وليلةاملقدسي يف املختارة كلهم عن أنس ابن مالك وقال ال
  طب عن ابن مسعود وعن أم سلمة ض) كان إذا غضب امحرت وجنتاه (  ٢٨٢

كان إذا غضب امحرت وجنتاه ال ينايف ما وصفه اهللا به من الرأفة والرمحة ألنه كما أن الرمحة والرضا ال بد منهما 
ء كل منهما يف حيزه وأوانه ووقته وإبانه قال تعاىل وال تأخذكم هبما لالحتياج إليهما كذلك الغضب واالستقصا

  رأفة يف دين اهللا وقال أشداء على الكفار رمحاء بينهم
فهو إذا غضب إمنا يغضب ألشراق نور اهللا على قلبه ليقيم حقوقه وينفذ أوامره وليس هو من قبيل العلو يف األرض 

  ة ونفاذ الكلمة يف شيء طب عن ابن مسعود وعن أم سلمةوتعظيم املرء نفسه وطلب تفردها بالرياس
ابن أيب الدنيا يف ذم ) كان إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه (  ٢٨٣

  الغضب عن أيب هريرة ض
كان إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه ألن البعد عن هيئة الوثوب 

ىل االنتقام مظنة سكون احلدة وهو أنه يسن ملن غضب أن يتوضأ ابن أيب الدنيا أبو بكر القرشي يف واملسارعة إ
  كتاب ذم الغضب عن أيب هريرة

  حل ك عن أم سلمة صح) كان إذا غضب مل جيتريء عليه أحد إال علي (  ٢٨٤

نده ومتكن وده من قلبه حبيث حيتمل كان إذا غضب مل جيترئ عليه أحد إال علي امري املؤمنني ملا يعلمه من مكانته ع
كالمه يف حال احلدة فأعظم هبا منقبة تفرد هبا عن غريه حم ك يف فضائل الصحابة عن حسني األشقر عن جعفر 
األمحر عن خمول عن منذر عن أم سلمة قال احلاكم صحيح وتعقبه الذهيب بأن األشقر وثق وقد اهتمه ابن عدي 

اين عنها أيضا بزيادة فقالت كان إذا غضب مل جيترئ عليه أحد أن يكلمه إال علي وجعفر تكلم فيه ا ه ورواه الطرب
قال اهليثمي سقط منه تابعي وفيه حسني األشقر ضعفه اجلمهور وبقية رجاله وثقوا اه فأشار إىل أن فيه مع الضعف 



  انقطاع
ر يل ذنيب وأذهب غيظ قليب كان إذا غضبت عائشة عرك بأنفها وقال يا عويش قويل اللهم رب حممد اغف(  ٢٨٥

  ابن السين عن عائشة ض) وأجرين من مضالت الفنت 
كان إذا غضبت عائشة عرك بأنفها بزيادة الباء وقال مالطفا هلا يا عويش منادى مصغر مرخم فيجوز ضمه وفتحه 

ضالت الفنت على لغة من ينتظر وعلى التمام قويل اللهم رب حممد اغفر يل ذنيب وأذهب غيظ قليب وأجرين من م
  فمن

  قال ذلك بصدق وإخالص ذهب غضبه لوقته وحفظ من الضالل والوبال ابن السين عن عائشة
  ه عن عائشة) كان إذا فاته األربع قبل الظهر صالها بعد الركعتني بعد الظهر (  ٢٨٦

ن اليت بعد الظهر هي كان إذا فاته الركعات األربع أي صالهتا قبل الظهر صالها بعد الركعتني اللتني بعد الظهر أل
اجلابرة للخلل الواقع يف الصالة فاستحقت التقدمي وأما اليت قبله فإهنا وإن جربت فسنتها التقدم على الصالة وتلك 
تابعة وتقدمي التابع اجلابر أوىل كذا وجهه الشافعية ووجهه احلنفية بأن األربع فاتت عن املوضع املسنون فال تفوت 

  ما قصدا بال ضرورة ه عن عائشة وقال الترمذي حسن غريب ورمز املصنف حلسنهالركعتان أيضا عن موضعه
والضياء عن أيب سعيد  ٤حم ) كان إذا فرغ من طعامة قال احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمني (  ٢٨٧
  صح

رتبط به القيد ويستجلب كان إذا فرغ من طعامه أي من أكله قال احلمد هللا الذي أطعمنا ملا كان احلمد على النعم ي
حتريضا ألمته على التأسي به وملا كان الباعث على احلمد هو الطعام ذكره } صلى اهللا عليه وسلم{به املزيد أتى به 

أوال لزيادة االهتمام وكان السقي من تتمته قال وسقانا الن الطعام ال خيلو عن الشرب يف أثنائه غالبا وختمه بقوله 
إلسالم ألن الطعام والشراب يشارك اآلدمي فيه هبيمة األنعام وإمنا وقعت اخلصوصية وجعلنا مسلمني عقب با

والضياء املقدسي يف املختارة عن أيب سعيد اخلدري رمز املصنف  ٤باهلداية إىل اإلسالم كذا يف املطامح وغريه حم 
ا حديث حسن ا ه وتعقبه حلسنه وخرجه البخاري يف تارخيه الكبري وساق اختالف الرواة فيه قال ابن حجر هذ

  املصنف فرمز حلسنه لكن أورده يف امليزان وقال غريب منكر
كان إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه فقال استغفروا ألخيكم وسلموا له التثبيت فإنه اآلن يسأل د عن  ٢٨٨

  عثمان ح

نكرات وقف عليه أي على كان إذا فرغ من دفن امليت أي املسلم قال الطييب والتعريف للجنس وهو قريب من ال
قربه هو وأصحابه صفوفا فقال استغفروا ألخيكم يف اإلسالم وسلوا له التثبيت أي اطلبوا له من اهللا تعاىل أن يثبت 

لسانه وجنانه جلواب امللكني قال الطييب ضمن سلوا معىن الدعاء كما يف قوله تعاىل سأل سائل أي ادعوا اهللا له 
ته اهللا بالقول الثابت فإنه الذي رأيته يف أصول صحيحة قدمية من أيب داود بدل هذا مث بدعاء التثبيت أي قولوا ثب

سلوا له التثبيت فهو اآلن يسأل أي يسأله امللكان منكر ونكري فهو أحوج ما كان إىل االستغفار وذلك لكمال رمحته 
ه قال احلكيم الوقوف على القرب وسؤال بأمته ونظره إىل اإلحسان إىل ميتهم ومعاملته مبا ينفعه يف قربه ويوم معاد

التثبيت للميت املؤمن يف وقت دفنه مدد للميت بعد الصالة ألن الصالة جبماعة املؤمنني كالعسكر له اجتمعوا بباب 
امللك يشفعون له والوقوف على القرب بسؤال التثبيت مدد العسكر وتلك ساعة شغل املؤمن ألنه يستقبله هول 

نته فيأتيه منكر ونكري وخلقهما ال يشبه خلق اآلدميني وال املالئكة وال الطري وال البهائم وال املطلع والسؤال وفت



اهلوام بل خلق بديع وليس يف خلقهما أنس للناظرين جعلهما اهللا مكرمة للمؤمن لتثبيته ونصرته وهتكا لستر املنافق 
للمؤمن أن العدو مل ينقطع طمعه بعد فهو  يف الربزخ من قبل أن يبعث حىت حيل عليه العذاب وإمنا كان مكرمة

صلى اهللا عليه {يتخلل السبيل إىل أن جييء إليه يف الربزخ ولو مل يكن للشيطان عليه سبيل هناك ما أمر رسول اهللا 
بالدعاء بالتثبيت وقال النووي قال الشافعي واألصحاب يسن عقب دفنه أن يقرأ عنده من القرآن فإن } وسلم

ه فهو أحسن قال ويندب أن يقرأ على القرب بعد الدفن أول البقرة وخامتتها وقال املظهر فيه دليل ختموا القرآن كل
على أن الدعاء نافع للميت وليس فيه داللة على التلقني عند الدفن كما هو العادة لكن قال النووي اتفق كثري من 

  يالأصحابنا على ندبه قال اآلجري يف النصيحة يسن الوقوف بعد الدفن قل

والدعاء للميت مستقبل وجهه بالثبات فيقال اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا وال نعلم منه إال خريا وقد أجلسته 
تسأله اللهم فثبته بالقول الثابت يف اآلخرة كما ثبته يف الدنيا اللهم ارمحه وأحلقه بنبيه وال تضلنا بعده وال حترمنا 

  أجره ا ه د عن عثمان ابن عفان
يه أبو داود وأقره املنذري ومن مث رمز املصنف حلسنه لكن ظاهر كالمه أنه مل يره لغري أيب داود مع أن سكت عل

إال من هذا } صلى اهللا عليه وسلم{احلاكم والبزار خرجاه باللفظ املزبور عن عثمان قال البزار وال يروي عن النيب 
  الوجه
ت وسقيت وأشبعت وأرويت فلك احلمد غري مكفور وال كان إذا فرغ من طعامه قال اللهم لك احلمد أطعم ٢٨٩

  مودع وال مستغىن عنك حم عن رجل من بين سليم ح
كان إذا فرغ من طعامه قال اللهم لك احلمد أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت فلك احلمد غري مكفور أي جمحود 

  فضله ونعمته
شرع عند ابتداء األمور يشرع عند اختتامها تنبيه قال يف الروض نبه هبذا احلديث وحنوه على أن احلمد كما ي

  ويشهد له وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني وقضى بينهم باحلق وقيل احلمد هللا رب العلمني
وال مودع بفتح الدال الثقيلة أي غري متروك قال ابن حجر وحيتمل كسرها على أنه حال من القائل وال مستغىن 

سبق تقرير هذا عما قريب حم عن رجل من بين سليم له صحبة قال ابن حجر وفيه بفتح النون والتنوين عنك وقد 
  عبد اهللا بن عامر األسلمي فيه ضعف من قبل حفظه وسائر رجاله ثقات ا ه ومن مث رمز املصنف حلسنه

  كان إذا فرغ من تلبيته سأل اهللا رضوانه ومغفرته واستعاذ برمحته من النار هق عن خزمية بن ثابت ض ٢٩٠
كان إذا فرغ من تلبيته من حج أو عمرة سأل اهللا رضوانه بكسر الراء وضمها رضاه األكرب ومغفرته واستعاذ 

برمحته من النار فإن ذلك أعظم مايسأل ويف رواية واستعفى برمحته من النار واالستعفاء طلب العفو أي وهو ترك 
صلى {ي ختم التلبية بالصالة أي والسالم على النيب املؤاخذة بالذنب فال يعاقبه عليه قال الرافعي واستحب الشافع

  مث بعدمها يسأل ما أحب قال ابن} اهللا عليه وسلم

اهلمام ومن أهم ما يسأل مث طلب اجلنة بغري حساب هق عن خزمية بن ثابت وتعقبه الذهيب يف املهذب بأن صاحل بن 
ه صاحل بن حممد بن زائدة أبو واقد الليثي مدين حممد بن زائدة لني وعبد اهللا األموي فيه جهالة وقال ابن حجر في

ضعيف فظاهر صنيع املصنف أنه مل يره لغري البيهقي وهو عجب فقد خرجه إمام األئمة الشافعي عن خزمية املذكور 
  ورواه الطرباين كذلك عن خزمية وفيه صاحل املذكور ورواه الدار قطين هكذا وقال صاحل بن حممد ضعيف

رجل من أخوانه ثالثة أيام سأل عنه فإن كان غائبا دعا له وإن كان شاهدا زاره وإن كان كان إذا فقد ال ٢٩١



  مريضا عاده ع عن أنس ض
كان إذا فقد الرجل من أخوانه أي مل يره ثالثة أيام سأل عنه فإن كان غائبا دعا له وإن كان شاهدا أي حاضرا يف 

ظر يف حال رعيته وإصالح شأهنم وتدبري أمرهم وأخذ منه أنه البلد زاره وإن كان مريضا عاده ألن اإلمام عليه الن
ينبغي للعامل إذا غاب بعض الطلبة فوق املعتاد أن يسأل عنه فإن مل خيرب عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه 

وتعرض وهو أفضل فإن كان مريضا عاده أو يف غم خفض عليه أو يف أمر حيتاج ملعونة أعانه أو مسافرا تفقد أهله 
حلوائجهم ووصلهم مبا أمكن وإال تودد إليه ودعا له ع عن أنس قال اهليثمي فيه عباد بن كثري كان صاحلا لكنه 

  ضعيف احلديث متروك لغفلته ويف احلديث قصة طويله
  كان إذا قال الشيء ثالث مرات مل يراجع الشريازي عن أيب حدرد ض ٢٩٢

م أوله بضبطه فيه جواز املراجعة بأدب ووقار الشريازي يف األلقاب كان إذا قال الشيء ثالث مرات مل يراجع بض
عن أيب حدر األسلمي قضية تصرف املؤلف أنه مل ير هذا احلديث ألحد من املشاهري الذين وضع هلم الرموز مع أن 

له ثقات وفيه أمحد والطرباين يف األوسط والصغري روياه باللفظ املزبور عن أيب حدر املذكور بسند قال اهليثمي رجا
  قصة وهو أن أبا حدرد كان ليهودي عليه أربعة دراهم

فاستعدي عليه فقال يا حممد إن يل على هذا أربعة دراهم وقد غلبين عليها قال أعطه حقه قال والذي بعثك باحلق مل 
أرجو أن نغنم شيئا أقدر عليها قال أعطه حقه قال والذي نفسي بيده ما أقدر عليها وقد أخربته أنك تبعثنا إىل خيرب ف

فأقضيه حقه بيده قال أعطه قال وكان إذا قال لشيء ثالثا مل يراجع فخرج به ابن أيب حدرد إىل السوق وعلى رأسه 
عصابة ومتزر بربدة فنزع العمامة عن رأسه فاتزر هبا ونزع الربدة فقال اشتر هذه الربدة فباعها منه بالدراهم فمرت 

  فأخربها فقالت ها دونك هذا الربد وطرحته عليه} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا عجوز فقالت مالك ياصاحب رسول 

  )كان إذا قال بالل قد قامت الصالة هنض فكرب (  ٢٩٣

  مسويه طب عن ابن أيب أوىف ض
كان إذا قال بالل املؤذن قد قامت الصالة هنض فكرب أي تكربة التحرم وال ينتظر فراغ ألفاظ اإلقامة قاعدا قال ابن 

ثري معىن قد قامت الصالة قام أهلها أو حان قيامهم مسويه يف فوائده طب كالمها عن ابن أيب أوىف قال اهليثمي فيه األ
  حجاج بن فروخ وهو ضعيف جدا وقال الذهيب يف املهذب فيه حجاج بن فروخ واه واحلديث مل يصح

  حم ق د ه عن حذيفة صح) كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك (  ٢٩٤
كان إذا قام من الليل أي للصالة كما فسرته رواية مسلم إذا قام للتهجد وحيتمل تعلق احلكم مبجرد القيام ومن 

  معىن يف كما يف إذا نودى للصالة من يوم اجلمعة
أي إذا قام يف الليل ذكره البعض وقال ابن العراقي حيتمل وجهني أحدمها أن معناه إذا قام للصالة بدليل الرواية 

خرى الثاين إذا انتبه وفيه حذف أي انتبه من نوم الليل وحيتمل أن من ال بتداء الغاية من غري تقدير حذف النوم األ
يشوص بفتح أوله وضم الشني املعجمة فاه بالسواك أي يدلكه به وينظفه وينقيه وقيل يغسله قال ابن دقيق العيد 

  فإن فسرنا يشوص بيد لك محل السواك على اآللة

احتماله للدلك بأصبعه والباء لالستعانة أو يغسل فيمكن إرادة احلقيقة أي الغسل باملاء فالباء للمصاحبة  ظاهرا مع
وحينئذ حيتمل كون السواك اآللة وكونه بالفعل وميكن إرادة اجملاز وأن تكون تنقية الفم تسمى غسال على جماز 



سنان فيكون من جماز التعبري بالكل عن البعض أو املشاهبه وقال أيضا إن فسر يشوص بيدلك فاألقرب محله على األ
من جماز احلذف أو يغسل ومحل على احلقيقة واجملاز املذكور فيمكن محله على مجلة الفم وأفهم أن سبب السواك 

االنتباه من النوم وإرادة الصالة وال يرد أن السواك مندوب للصالة وإن مل ينتبه من نوم لثبوته بدليل آخر والكالم 
مقتضى هذا احلديث نعم إن نظر إىل لفظ هذه الرواية مع قطع النظر عن الرواية األخرى أفاد ندبه مبجرد االنتباه  يف

وسبب تغري الفم أن األنسان إذا نام ارتفعت معدته وانتفخت وصعد خبارها إىل الفم واألسنان فننت وغلظ فلذلك 
ومال بعضهم للتقييد بالليل لكون األخبرة بالليل تغلظ حم ق د تأكد وقضيته أنه ال فرق بني النوم يف والليل والنهار

  ن ه كلهم يف الطهارة عن حذيفة
  م عن عائشة صح) كان إذا قام من الليل يصلي افتتح صالته بركعتني خفيفتني (  ٢٩٥

عقد  كان إذا قام من الليل ليصلي افتتح صالته بركعتني استعجاال حلل عقدة الشيطان وهو وإن كان منزها عن
الشيطان على قافيته لكن فعله تشريعا ألمته ذكرة احلافظ العراقي وقال ابن عريب حكمته تنبيه القلب ملناجاته من 
دعائه إليه ومشاهدته ومراقبته خفيفتني خلفة القراءة فيها أو لكونه اقتصر على قراءة الفاحتة وذلك لينشط هبما ملا 

  ومل خيرجه البخاريبعدمها فيندب ذلك م يف الصالة عن عائشة 
  ت عن أيب هريرة ض) كان إذا قام إىل الصالة رفع يديه مدا (  ٢٩٦

  كان إذا قام إىل الصالة قال الزخمشري أي قصدها وتوجه إليها وعزم عليها
  وليس املراد املثول وهكذا قوله إذا قمتم إىل الصلوة أ ه

من املعىن كقعدت جلوسا أو حال من رفع ذكره  رفع يديه حذو منكبيه مدا مصدر خمتص كقعد القرفصاء أو مصدر
اليعمري وهذا الرفع مندوب ال واجب وحكمته اإلشارة إىل طرح الدنيا واإلقبال بكليته على العبادة وقيل 

االستسالم واالنقياد ليناسب فعله قوله اهللا أكرب وقيل استعظام ما دخل فيه وقيل إشارة إىل متام القيام وقيل إىل رفع 
بني العابد واملعبود وقيل ليستقبل جبميع بدنه قال القرطيب وهذا أنسبها ونوزع وفيه ندب رفع اليدين عند احلجاب 

التحرم وكذا يندب إذا كرب للركوع وإذا رفع رأسه لصحة اخلرب به كما يف البخاري وغريه ت عن أيب هريرة 
رفع يديه مث قال اهللا أكرب وصححه ابن خزمية ورواه بنحوه ابن ماجه بلفظ كان إذا قام إىل الصالة اعتدل قائما و

  وابن حبان
  ه عن ثابت ح) كان إذا قام على املنرب استقبله أصحابه بوجوههم (  ٢٩٧

كان إذا قام على املنرب استقبله أصحابه بوجوههم فيندب للخطيب استقبال الناس وهو إمجاع وذلك ألنه أبلغ يف 
  كره وأجزأ ه عن ثابت رمز املصنف حلسنهالوعظ وأدخل يف األدب فإن مل يستقبلهم 

  طب عن وائل بن حجر ح) كان إذا قام يف الصالة قبض على مشاله بيمينه (  ٢٩٨
كان إذا قام يف الصالة قبض على مشاله بيمينه بأن يقبض بكفه اليمني كوع اليسرى وبعض الساعد والرسغ باسطا 

عهما حتت صدره وحكمته أن يكون فوق أشرف األعضاء أصابعها يف عرض املفصل أوناشرا هلا صوب الساعد ويض
وهو القلب فإنه حتت الصدر وقيل ألن القلب حمل النية والعادة جارية بأن من احتفظ على شيء جعل يديه عليه 

  وهلذا يقال يف املبالغة أخذه بكليت يديه طب عن وائل بن حجر رمز حلسنه
  ه ضطب عن) كان إذا قام اتكأ على إحدى يديه (  ٢٩٩



كان إذا قام من جلسة االستراحة يف الصالة اتكأ على إحدى يديه كالعاجن بالنون فيندب ذلك لكل مصل من إمام 
أو غريه ولو ذكرا قويا ألنه أعون وأشبه بالتواضع وقوله إحدى يديه هو ما وقع يف هذا اخلرب ويف بعض األخبار يديه 

ة بوضع إحدامها مع وجود األخرى وسالمتها طب عنه أي عن بدون إحدى وعليه الشافعية فقالوا ال تتأدى السن
  وائل املذكور

  ابن السين عن عبد اهللا احلضرمي ض) كان إذا قام من اجمللس استغفر اهللا عشرين مرة فأعلن (  ٣٠٠
فأعلن ليكون كفارة ملا جيري يف ذلك اجمللس من الزيادة والنقصان ) كان إذا قام من اجمللس استغفر اهللا عشرين مرة 

باالستغفار أي نطق به جهرا ال سرا ليسمعه القوم فيقتدون به وقد مر ذلك ابن السين عن عبد اهللا احلضرمي بفتح 
  احلاء املهملة والراء وسكون املعجمة بينهما

  كان إذا قدم عليه الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر عليه أصحابه بذلك البغوي عن جندب ابن مكيث ض(  ٣٠١
ليه الوفد مجع وافد كصحب مجع صاحب يقال وفد الوافد يفد وفدا ووفادة إذا خرج إىل حنو ملك كان إذا قدم ع

ألمر لبس أحسن ثيابه وأمر عليه أصحابه بذلك ألن ذلك يرجح يف عني العدو ويكبته فهو يتضمن إعالء كلمة اهللا 
نهي عنه مث ما كان على وجه الفخر ونصر دينه وغيظ عدوه فال يناقض ذلك خرب البذاذة من اإلميان ألن التجمل امل

والتعاظم وليس ها هنا من ذلك القبيل البغوي يف معجمه عن جندب بضم اجليم والدال تفتح وتضم بن مكيث 
بوزن عظيم آخره مثلثة ابن عمر بن جراد مديين له صحبة وقيل هو ابن عبد اهللا بن مكيث نسبة جلده وقيل إنه أخو 

  رافع وهلما صحبة
  ا قدم من سفر بدأ باملسجد فصلى فيه ركعتني مث يثين بفاطمة مث يأيت أزواجه طب ك عن أيب ثعلبة صحكان إذ ٣٠٢

كان إذا قدم من سفر زاد البخاري يف رواية ضحى بالضم والقصر بدأ باملسجد ويف رواية ملسلم كان ال يقدم من 
البخاري قبل أن جيلس ه وذلك للقدوم من سفر إال هنارا يف الضحى فإذا قدم بدأ باملسجد فصلى فيه ركعتني زاد 

السفر تربكا به وليستا حتية املسجد واستنبط منه ندب االبتداء باملسجد عند القدوم قبل بيته وجلوسه للناس عند 
قدومه ليسلموا عليه مث التوجه إىل أهله مث يثين بفاطمة الزهراء مث يأيت أزواجه ظاهر صنيع املصنف أن ذا هو 

واألمر خبالفه بل بقيته عند خمرجه فقدم من سفر فصلى يف املسجد ركعتني مث أتى فاطمة فتلقته على  احلديث بتمامه
باب القبة فجعلت تلثم فاه وعينيه وتبكي فقال ما يبكيك قالت أراك شعثا نصبا قد اخلولقت ثيابك فقال هلا ال 

ر وال حجر وال وبر وال شعر إال أدخله اهللا تبكي فإن اهللا عز وجل بعث أباك بأمر ال يبقى على وجه األرض بيت مد
به عزا أو ذال حىت يبلغ حيث بلغ الليل ا ه هب ك عن أيب ثعلبة قال اهليثمي فيه يزيد بن سفيان أبو فروة وهو 

مقارب احلديث مع ضعف ا ه واجلملة األوىل وهي الصالة يف املسجد عند القدوم رواه البخاري يف الصحيح يف حنو 
  عشرين موضعا

  كان إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته حم م د عن عبد اهللا بن جعفر صح ٣٠٣
كان إذا قدم من سفر تلقى ماضي جمهول من التلقي بصبيان أهل بيته متامه عند أمحد ومسلم عن ابن جعفر وأنه قدم 

ني فأردفه خلفه فدخلنا مرة من سفر فسبق يب إليهم فحملين بني يديه مث حىب بأحد ابين فاطمة إما حسن وإما حس
املدينة ثالثة على دابة ا ه ويف رواية للطرباين بسند قال اهليثمي رجاله ثقات وكان إذا قدم من سفر قبل ابنته فاطمة 

  حم م يف الفضائل د يف اجلهاد عن عبد اهللا بن جعفر
  كان إذا قرأ من الليل رفع طورا وخفض طورا ابن نصر عن أيب هريرة ح ٣٠٤



  رأ من الليل رفع قراءته طورا وخفض طورا قال ابن األثري الطور احلالة وأنشدكان إذا ق
  فإن ذا الدهر أطوار دهارير

األطوار احلاالت املختلفة والنازالت واحدها طور وقال ابن جرير فيه أنه ال بأس يف إظهار العمل للناس ملن أمن 
ب الصالة عن أيب هريرة رمز املصنف حلسنه لكن على نفسه خطرات الشيطان والرياء واإلعجاب ابن نصر يف كتا

قال ابن القطان فيه زيادة بن نشيط ال يعرف حاله مث إن ظاهر صنيع املصنف أنه مل يره خمرجا ألحد من الستة وإال 
ملا أبعد النجعة وهو قصور أو تقصري فقد خرجه أبو داود يف صالة الليل عن أيب هريرة وسكت عليه وهو واملنذري 

بالليل يرفع طورا وخيفض طورا ورواه احلاكم يف } صلى اهللا عليه وسلم{حل ولفظه كانت قراءة رسول اهللا فهو صا
  مستدركه عن أيب هريرة أيضا ولفظه كان إذا قام من الليل رفع صوته طورا وخفض طورا

قال بلى ك ) احلكمني أليس اهللا بأحكم ( كان إذا قرأ أليس ذلك بقدرعلى أن حيى املوتى قال بلى وإذا قرأ (  ٣٠٥
  هب عن أيب هريرة صح

كان إذا قرأ قوله تعاىل أليس ذلك بقادر على أن حيىي املوتى قال بلى وإذا قرأ أليس اهللا بأحكم احلاكمني قال بلى 
ألنه قول مبنزلة السؤال فيحتاج إىل اجلواب ومن حق اخلطاب أن ال يترك املخاطب جوابه فيكون السامع كهيئة 

  من ال يسمع إال دعاء ونداء من الناعق به صم بكم عمي فهم ال يعقلونالغافل أو ك
فهذه هبة سنية ومن مث ندبوا ملن مر بآية رمحة أن يسأل اهللا الرمحة أو عذاب أن يتعوذ من النار أو بذكر اجلنة بأن 

ز املصنف حلسنه قال يرغب إىل اهللا فيها أو النار أن يستعيذ به منها ك يف التفسري هب كالمها عن أيب هريرة رم
احلاكم صحيح وأقره الذهيب وهو عجيب ففيه يزيد بن عياض وقد أورده الذهيب يف املتروكني وقال النسائي وغريه 

متروك عن إمساعيل بن أمية قال الذهيب كويف ضعيف عن أيب اليسع ال يعرف وقال الذهيب يف ذيل الضعفاء 
   ترمجة أيب اليسع وقال ال يدري من هو والسند مضطربواملتروكني إسناده مضطرب ورواه يف امليزان يف

  قال سبحان ريب األعلى حم د ك عن ابن عباس صح) سبح اسم ربك األعلى ( كان إذا قرأ  ٣٠٦

كان إذا قرأ سبح اسم ربك األعلى أي سورهتا قال سبحان ريب األعلى ملا مسعته فيما قبله وأخذ من ذلك أن القارئ 
ية تنزيه أن ينزه اهللا تعاىل أو حتميد أن حيمده أو تكبري أن يكربه وقس عليه ومن مث كان بعض أو السامع كلما مر بآ

السلف يتعلق قلبه بأول آية فيقف عندها فيشغله أوهلا عن ذكر ما بعدها حم د ك يف الصالة عن ابن عباس قال 
  احلاكم على شرطهما وأقره الذهيب

هللا فإذا فرغ قال اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وإقنيت وهديت كان إذا قرب إليه طعام قال باسم ا(  ٣٠٧
  حم عن رجل ح) واجتبيت اللهم فلك احلمد على ما أعطيت 

كان إذا قرب إليه طعام ليأكل قال لفظ رواية النسائس كان إذا قرب إليه طعامه يقول بسم اهللا فإذا فرغ من األكل 
هديت واجتبيت اللهم فلك احلمد على ما أعطيت وقد تقدم قال اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت و

شرح ذلك عن قريب فلرياجع حم من طريق عبد الرمحن بن جبري املصري عن رجل من الصحابة قال جبري حدثين 
مثان سنني أنه كان إذا قرب إليه طعام يقول ذلك وقضية صنيع املؤلف أن } صلى اهللا عليه وسلم{رجل خدم النيب 

خيرج يف أحد الكتب الستة وهو ذهول فقد خرجه النسائي باللفظ املزبور عن الرجل املذكور قال ابن  هذا مما مل
  حجر يف الفتح وسنده صحيح ا ه لكن قال النووي يف األذكار إسناده حسن

كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكرب على كل شرف من األرض ثالث تكبريات مث يقول ال إله إال (  ٣٠٨



وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون  اهللا
  مالك حم ق د ت عن ابن عمر صح) صدق اهللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده 

من األرض  كان إذا قفل بالقاف رجع ومنه القافلة من غزو أو حج أو عمرة يكرب على كل شرف بفتحتني حمل عال
ثالث تكبريات تقييده بالثالثة لبيان الواقع ال لالختصاص فيسن الذكر اآليت لكل سفر طاعة بل ومباحا بل عداه 

احملقق أبو زرعة للمحرم حمتجا بأن مرتكب احلرام أحوج للذكر من غريه ألن احلسنات يذهنب السيئات ونوزع بأنا 
خصوص هذا هبذه الكيفية قال الطييب وجه التكبري على األماكن العالية ال مننعه من اإلكثار من الذكر بل النزاع يف 

يراعى ذلك يف الزمان } صلى اهللا عليه وسلم{هو ندب الذكر عند جتديد األحوال والتقلبات وكان املصطفى 
  واملكان ا ه وقال احلافظ العراقي مناسبة التكبري على املرتفع

لبة فينبغي للمتلبس به أن يذكر عنده أن اهللا أكرب من كل شيء ويشكر أن االستعالء حمبوب للنفس وفيه ظهور وغ
له ذلك ويستمطر منه املزيد مث يقول ال إله إال اهللا بالرفع على اخلربية لئال أو على البدلية من الضمري املستتر يف 

رد إال هو وحده ال شريك اخلرب املقدر أو من اسم ال باعتبار حمله قبل دخوهلا وحده نصب على احلال أي ال إله منف
  له عقال ونقال وأما األول فألن وجود إهلني حمال كما تقرر يف األصول وأما الثاين فلقوله تعاىل وإهلكم إله واحد
وذلك يقتضي أن ال شريك له وهو تأكيد لقوله وحده ألن املتصف الوحدانية ال شريك له له امللك بضم امليم 

ات وله احلمد زاد الطرباين يف رواية حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري السلطان والقدرة وأصناف املخلوق
وهو على كل شئ قدير وهو اخل عده بعضهم من العمومات يف القرآن مل يتركها ختصيص وهي كل نفس ذائقة 

  املوت
  وما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها

  واهللا بكل شئ عليم
  واهللا على كل شئ قدير

 األخرية بتخصيصها يف املمكن فظاهره أنه يقول عقب التكبري على احملل املرتفع وحيتمل أنه يكمل الذكر ونوزع يف
مطلقا مث يأيت بالتسبيح إذا هبط ويف تعقيب التكبري بالتهليل إشارة إىل أنه املنفرد بإجياد كل موجود وأنه املعبود يف 

مذموم شرعا إىل ما هو حممود شرعا خرب مبتدأ حمذوف أي  كل مكان آيبون تائبون من التوبة وهي الرجوع عن كل
حنن راجعون إىل اهللا وليس املراد األخبار مبحض الرجوع ألنه حتصيل احلاصل بل الرجوع يف حالة خمصوصة وهي 

تلبسهم بالعبادة املخصوصة واالتصاف باألوصاف املذكورة قاله تواضعا وتعليما أو أراد أمته أو استعمل التوبة 
ستمرار على الطاعة أي ال يقع منا ذنب عابدون ساجدون لربنا متعلق بساجدون أو بسائر الصفات على التنازع لال

وهو مقدر بعد قوله حامدون أيضا صدق اهللا وعده فيما وعد به من إظهار دينه وكون العاقبة للمتقني ونصر عبده 
معوا عليه على باب املدينة أو املراد أحزاب الكفر حممدا يوم اخلندق وهزم األحزاب أي الطوائف املتفرقة الذين جت

يف مجيع األيام واملواطن وحده فنفى ما سبق ذكره وهذا معىن احلقيقة فإن فعل العبد خلق لربه والكل منه وإليه ولو 
له احلمد شاء اهللا أن يبيد أهل الكفر بال قتال لفعل وفيه داللة على التفويض إىل اهللا واعتقاد أنه مالك امللك وأن 

  ملكا واستحقاقا وأن قدرته
تتعلق بكل شيء من املوجودات على ما مر مالك حم ق يف احلج د ت يف اجلهاد عن ابن عمر ابن اخلطاب وزاد 

يف رواية احملاملي يف آخره و هو كل شئ هالك إال وجهه له احلكم وإليه ترجعون قال احلافظ العراقي وسنده 



  ضعيف
عبد بن محيد عن ) مل يفطر إال على الرطب وإذا مل يكن الرطب مل يفطر إال على التمر  كان إذا كان الرطب(  ٣٠٩
  جابر

كان إذا كان الرطب أي زمنه مل يفطر ن صومه إال على الرطب وإذا مل يكن الرطب مل يفطر إال على التمر لتقويته 
  هللاللنظر الذي أضعفه الصوم والنه يرق القلب عبد بن محيد عن جابر ابن عبد ا

  خ عن جابر صح) كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق (  ٣١٠

كان إذا كان يوم عيد بالرفع فاعل كان وهي تامة تكتفي مبرفوعها أي إذا وقع يوم عيد خالف الطريق أي رجع يف 
ع غري طريق الذهاب إىل املصلى فيذهب يف أطوهلما تكثريا لألجر ويرجع يف أقصرمها ألن الذهاب أفضل من الرجو

لتشهد له الطريقان أو سكاهنما من إنس وجن أو ليسوي بينهما يف فضل مروره أو للتربك به أو لشم رحيه أو 
ليستفيت فيهما أو إلظهار الشعار فيهما أو لذكر اهللا فيهما أو ليغيظ هبما الكفار أو يرهبهم بكثرة أتباعه أو حذرا من 

وائجهم أو ليتصدق أو يسلم عليهم أو ليزور قبور أقاربه أو كيدهم أو ليعم أهلهما بالسرور برؤيته أو ليقضي ح
ليصل رمحه أو تفاؤال بتغري احلال للمغفرة أو ختفيفا للزحام أو ألن املالئكة تقف يف الطرق أو حذرا من العني أو 

جلميع ذلك أو لغري ذلك والفضل املتقدم كما صححه يف اجملموع لكن قال القاضي عبد الوهاب املالكي هذه 
املذكورات أكثرها دعاوى فارغة انتهى ويف الصحيحني عن ابن عمر أنه كان خيرج يف العيدين من طريق الشجرة 

ويدخل من طريق املعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا وخيرج من الثنية السفلى خ يف صالة العيد عن جابر 
  ورواه الترمذي عن أيب هريرة

حم ) العشر األواخر من رمضان وإذا سافر اعتكف من العام املقبل عشرين  كان إذا كان مقيما اعتكف(  ٣١١
  عن أنس صح

كان إذا كان مقيما اعتكف العشر األواخر من رمضان إذا سافر اعتكف من العام املقبل عشرين أي العشرين 
فائت االعتكاف األوسط واألخري من رمضان عشرا عوضا عما فاته من العام املاضي وعشرا لذلك العام وفيه أن 

  يقضي أي شرع قضاؤه حم عن أنس ابن مالك رمز حلسنه
  د ت عن مالك بن احلويرث ح) كان إذا كان يف وتر من صالته مل ينهض حىت يستوي قاعدا (  ٣١٢

كان إذا كان يف وتر من صالة مل ينهض إىل القيام عن السجدة الثانية حىت يستوي قاعدا أفاد ندب جلسة 
  دة خفيفة بعد سجدته الثانية يف كل ركعة يقوم عنها د ت عن مالك بن احلويرثاالستراحة وهي قع

كان إذا كان صائما أمر رجال فأوىف على شيء فإذا قال غابت الشمس أفطر ك عن سهل بن سعد طب (  ٣١٣
  عن أيب الدرداء صح

على الشيء أشرف عليه كان إذا كان صائما أمر رجال فأوىف أي أشرف على شيء عال يرتقب الغروب يقال أوىف 
فإذا قال قد غابت الشمس أفطر لفظ رواية الطرباين أمر رجال يقوم على نشز من األرض فإذا قال قد وجبت 

الشمس أفطر ك يف الصوم عن سهل بن سعد الساعدي طب يف الصوم عن أيب الدرداء قال احلاكم على شرطهما 
  دي وهو ضعيفوأقره الذهيب وقال اهليثمي فيه عند الطرباين الواق

  طب عن ابن مسعود ح) كان إذا كان راكعا أو ساجدا قال سبحانك وحبمدك أستغفرك وأتوب إليك (  ٣١٤
كان إذا كان راكعا أو ساجدا قال سبحانك زاد يف رواية ربنا وحبمدك أي وحبمدك سبحتك أستغفر وأتوب إليك 



  هورد تكريرها ثالثا أو أكثر طب عن ابن مسعود رمز املصنف حلسن
  ك هق عن ابن عمر صح) كان إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس فأخربهم مبناسكهم (  ٣١٥

كان إذا كان قبل يوم التروية بيوم وهو سابع احلجة ويوم التروية الثامن خطب الناس بعد صالة الظهر أو اجلمعة 
ندب ذلك لإلمام أو نائبه يف احلج خطب فردة عند باب الكعبة فأخربهم مبناسكهم الواجبة وغريها وبترتيبها في

ويسن أن يقول إن كان عاملا هل من سائل ك هق عن ابن عمر ابن اخلطاب قال احلاكم تفرد به أبو قرة الزبيدي 
  عن موسى وهو صحيح وأقره الذهيب

  كان إذا كرب للصالة نشر أصابعه ت ك عن أيب هريرة صح(  ٣١٦
صابعه أي بسطها وفرقها مستقبال هبا القبلة إىل فروع أذنيه وهبذا أخذ كان إذا كرب للصالة أي لإلحرام هبا نشر أ

الشافعي فقال يسن تفريقها تفريقا وسطا وذهب بعضهم إىل عدم ندب التفريق وزعم أن معىن احلديث أنه كان ميد 
التكبري وال تلفظ  أصابعه وال يطويها فيكون مبعىن خرب رفع يديه مدا قال ابن القيم ومل ينقل عنه أنه قال شيئا قبل

  بالنية قط يف خرب صحيح وال ضعيف وال استحبه أحد من صحبه ا ه ت ك عن أيب هريرة

  )كان إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث (  ٣١٧

  ت عن أنس ض
ع هذا اهلم كان إذا كربه أمر أي شق عليه وأمهه شأنه قال يا حي ياقيوم برمحتك استغيث يف تأثري هذا الدعاء يف دف

  والغم مناسبة بديعة فإن صفة احلياة متضمنة جلميع صفات الكمال مستلزمة هلا وصفة القيمومية متضمنة جلميع
صفات األفعال وهلذا قيل إن امسة األعظم هو احلي القيوم واحلياة التامة تضاد مجيع اآلالم واألجسام اجلسمانية 

 يلحقهم هم وال غم ونقصان احلياة يضر باألفعال وينايف القيمومية والروحانية وهلذا ملا كملت حياة أهل اجلنة مل
فكما القيمومية بكمال احلياة فاحلي املطلق التام احلياة ال يفوته صفة كمال البتة والقيوم ال يتعذر عليه فعل ممكن 

استبان أن السم احلي القيوم البتة فالتوصل بصفة احلياة والقيومية له تأثري يف إزالة ما يضاد احلياة وتغري األفعال ف
  تأثريا خاصا يف كشف الكرب وإجابة الرب ت عن أنس ابن مالك

  طس عن أنس ض) كان إذا كره شيئا رؤي ذلك يف وجهه (  ٣١٨
كان إذا كره شيئا رؤي ذلك يف وجهه ألن وجهه كالشمس والقمر فإذا كره شيئا كسا وجهه ظل كالغيم على 

يصرح بكراهته بل إمنا يعرف يف وجهه طس عن أنس ابن مالك قال اهليثمي رواه النريين فكان لغاية حيائه ال 
بإسنادين رجال أحدمها رجال الصحيح وأصله يف الصحيحني من حديث أيب سعيد ولفظه كان أشد حياء من 

  العذراء يف خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه يف وجهه
  يب هريرة ضت عن أ) كان إذا لبس قميصا بدأ مبيامنه (  ٣١٩

كان إذا لبس قميصا بدأ مبيامنه أي أخرج اليد اليمىن من القميص ذكره اهلروي كالبيضاوي وقال الطييب قوله 
مبيامنه أي جبانب ميني القميص وقال الزين العراقي امليامن مجع ميمنة كمرمحة ومراحم واملراد هبا هنا جهة اليمني 

يف النزع خلرب أيب داود عن ابن عمر كان إذا لبس شيئا من الثياب بدأ  فيندب التيامن يف اللبس كما يندب التياسر
باألمين فإذا نزع بدأ باأليسر وله من حديث أنس كان إذا ارتدى أو ترجل بدأ بيمينه وإذا خلع بدأ بيساره قال 

  الزين العراقي وسندمها ضعيف



  آية تنبيه قال ابن العريب يف السراج مل أر للقميص ذكرا صحيحا إال يف
  اذهبوا بقميصى هذا

وقصة ابن أيب ورده ابن حجر بأنه ثابت يف عدة أحاديث أكثرها يف السنن والشمائل ت يف اللباس عن أيب هريرة 
قال العراقي رجاله رجال الصحيح ورواه عنه أيضا النسائي يف الزينة فما أومهه تصرف املصنف من أن الترمذي 

  تفرد به عن الستة غري جيد
إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام معه فلم ينصرف حىت يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه وإذا  كان(  ٣٢٠

لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حىت يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه وإذا لقي 
ابن سعد عن أنس ) رجل هو الذي ينزعها عنه أحدا من أصحابه فتناول أذنه ناوهلا إياه مث مل ينزعها حىت يكون ال

  ض

كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام قام معه الظاهر أن املراد بالقيام الوقوف فلم ينصرف حىت يكون الرجل هو 
الذي ينصرف عنه وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حىت يكون الرجل هو الذي 

زاد ابن املبارك يف رواية عن أنس وال يصرف وجهه عن وجهه حىت يكون الرجل هو الذي يصرفه  ينزع يده منه
وإذا لقي أحدا من أصحابه فتناول أذنه ناوله إياها مث مل ينزعها عنه حىت يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه الظاهر 

قرب فمه من أذنه يسر إليه فكان ال ينحي أن املراد مبناولة األذن أن يريد أحد من اصحابه أن يسر إليه حديثا في
صلى {إذنه عن فمه حىت يفرغ الرجل حديثه على الوجه األكمل وهذا من أعظم األدلة على حماسن أخالقه وكماله 

كيف وهو سيد املتواضعني وهو القائل وخالق الناس خبلق حسن ابن سعد يف الطبقات عن أنس } اهللا عليه وسلم
  ويف أيب داود بعضه

  ن عن حذيفة ح) كان إذا لقيه الرجل من أصحابه مسحه ودعا له (  ٣٢١
كان إذا لقيه الرجل من أصحابه مسحه أي مسح يده بيده يعين صافحه ودعا له متسك مالك هبذا وما أشبهه على 

} وسلم صلى اهللا عليه{كراهة معانقه القادم وتقبيل يده وقد ناظر ابن عيينه مالكا واحتج عليه سفيان بأن املصطفى 
فقال له سفيان ما } صلى اهللا عليه وسلم{ملا قدم جعفر من احلبشة خرج إليه فعانقه فقال مالك ذاك خاص بالنيب 

خنصه بفهمنا كذا يف املطامح ن عن حذيفة ابن اليمان ويف أيب داود والبيهقي كان إذا لقي أحدا من أصحابه بدأ 
  باملصافحة مث أخذ بيده فشابكه مث شد قبضته

  طب عن جندب ض) كان إذا لقي أصحابه مل يصافحهم حىت يسلم عليهم (  ٣٢٢
كان إذا لقي أصحابه مل يصافحهم حىت يسلم عليهم تأديبا هلم وتعليما ملعامل الديانة ورسوم الشريعة وحثا على لزوم 

عبد اهللا رمز  ما خصت به هذه األمة من هذه التحية العظمى اليت هي حتية أهل اجلنة يف اجلنة طب عن جندب ابن
  املصنف حلسنه وليس كما قال فقد قال احلافظ اهليثمي فيه من مل أعرفهم

  )كان إذا مل حيفظ اسم الرجل قال يا ابن عبد اهللا (  ٣٢٣

  ابن السين عن جارية األنصاري ض
ن عبد اهللا بال كان إذا مل حيفظ اسم الرجل أي الذي يريد نداءه وخطابه بامسه قال يا ابن عبد اهللا وهو عبد اهللا ب

مزيد ابن السين عن جارية األنصاري هو يف الصحابة عدة فكان ينبغي متييزه ورواه أيضا عنه الطرباين باللفظ املزبور 



  قال اهليثمي وفيه أيوب اإلمناطي أو أيوب األنصاري ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات
  عن حذيفة ٤حم م ) مر بآية فيها تنزيه اهللا سبح كان إذا مر بآية خوف تعوذ وإذا مر بآية رمحة سأل وإذا (  ٣٢٤

اهللا الرمحة واجلنة وإذا مر بآية فيها تنزيه اهللا سبح أي قال ) كان إذا مر بآية خوف تعوذ وإذا مر بآية رمحة سأل 
منه سبحان ريب األعلى كما يف الرواية السابقة قال احلليمي فينبغي للمؤمنني سواه أن يكونوا كذلك بل هم أوىل به 

  عن حذيفة ابن اليمان ٤إذا كان اهللا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهم من أمرهم على خطر حم م 
  ابن قانع عن أيب ليلى ض) كان إذا مر بآية فيها ذكر النار قال ويل ألهل النار أعوذ باهللا من النار (  ٣٢٥

 من النار فيسن ذلك لكل قارئ اقتداء به قال املظهر كان إذا مر بآية فيها ذكر النار قال ويل ألهل النار أعوذ باهللا
وغريه هذه األشياء وشبهها جتوز يف الصالة وغريها عند الشافعي وعند احلنفية واملالكية ال جتوز إال يف غري صالة 

زعم قالوا لو كان يف الصالة لبينه الراوي ولنقله عدة من الصحابة مع شدة حرصهم على األخذ منه والتبليغ فإذا 
أحد أنه يف الصالة محلناه على التطوع وأجاب الشافعية بأن األصل العموم وعلى املخالف دليل اخلصوص وبأن من 
يتعاىن هذا يكون حاضر القلب متخشعا خائفا راجيا يظهر افتقاره بني يدي مواله والصالة مظنة ذلك والقصر على 

ث إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس النفل حتكم وقال ابن حجر أقصى ما متسك به املانع حدي
وهو حممول على ما عدا الدعاء مجعا بني األخبار ابن قانع يف معجمه عن أيب ليلى بفتح الالمني األنصاري والد عبد 

  الرمحن صحايب امسه بالل او غريه كما مر رمز حلسنه
ن املؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات والصاحلني كان إذا مر باملقابر قال السالم عليكم أهل الديار م(  ٣٢٦

  ابن السين عن ايب هريرة ض) والصاحلات وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون 
كان إذا مر باملقابر أي مقابر املسلمني قال السالم عليكم أهل الديار حبذف حرف النداء مسى موضع القبور دارا 

  ى فيها من املؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات والصاحلنيتشبيها هلم بدار األحياء الجتماع املوت

والصاحلات وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون أي ال حقون بكم يف الوفاة على اإلميان وقيل االستثناء للتربك والتفويض 
ن أيب هريرة قال اخلطايب فيه أن السالم على املوتى كهو على األحياء خالف ما كانت اجلاهلية عليه ابن السين ع

قال ابن حجر يف امايل األذكار إسناده ضعيف انتهى وقد ورد مبعناه يف مسلم فقال كان يعلمهم إذا خرجوا إىل 
املقابر السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون نسأل اهللا لنا ولكم العافية ويف 

  دينة السالم عليكم يا أهل القبور يغفر اهللا لنا ولكم أنتم سلفنا وحنن باألثرخرب الترمذي كان إذا مر بقبور امل
  م عن عائشة صح) كان إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه باملعوذات (  ٣٢٧

كان إذا مرض أحد من أهل بيته ويف رواية ملسلم من أهله نفث عليه أي نفخ نفخا لطيفا بال ريق باملعوذات بكسر 
ن ألهنن جامعات لالستعاذة من كل مكروه مجلة وتفصيال كما مر تفصيله وفائدة التفل التربك بتلك الواو وخصه

الرطوبة أو اهلواء املباشر لريقة وفيه ندب الرقية بنحو القرآن وكرهه البعض بغسالة ما يكتب منه أو من األمساء 
أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه ألهنا كانت احلسىن م عن عائشة ومتامة عنده فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت 

  أعظم بركة من يدي انتهى بنصه
  ك عن جابر صح) كان إذا مشى مل يلتفت (  ٣٢٨

كان إذا مشى مل يلتفت ألنه كان يواصل السري ويترك التواين والتوقف ومن يلتفت ال بد له يف ذلك من أدىن وقفة 
حابه وأحواهلم فال يفرط منهم التفاتة احتشاما منه وال غريها أو لئال يشغل قلبه مبن خلفه وليكون مطلعا على أص



من اهلفوات إىل تلك احلال ك يف األدب عن جابر ابن عبد اهللا صححه احلاكم فتعقبه الذهيب عليه بأن فيه عبد اجلبار 
  بن عمر تالف انتهى

  ه ك عن جابر صح) كان إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للمالئكة (  ٣٢٩

كان إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للمالئكة قال أبو نعيم ألن املالئكة حيرسونه من أعدائه انتهى وال 
  يعارضه قوله تعاىل واهللا يعصمك من الناس

ألن هذا إن كان قبل نزول اآلية فظاهر وإال فمن عصمة اهللا له أن يوكل به جنده من املأل األعلى إظهارا لشرفه 
  جابر ابن عبد اهللا بينهم ك عن

  )كان إذا مشى أسرع حىت يهرول الرجل وراءه فال يدركه (  ٣٣٠

  ابن سعد عن يزيد بن مرثد مرسال ض
  كان إذا مشى أسرع قال الزخمشري أراد السرعة املرتفعة عن دبيب املتماوت امتثاال لقوله تعاىل واقصد يف مشيك

ب املتماوتني وال يثب وثب الشطار حىت يهرول الرجل أي أي اعدل فيه حىت يكون مشيا بني مشيني ال يدب دبي
يسرع يف مشية دون اخلبب وراءه فال يدركه ومع ذلك كان على غاية من اهلون والتأين وعدم العجلة ويف الشمائل 

للترمذي عن أيب هريرة ما رأيت أحدا أسرع من مشيته كأن األرض تطوي له حىت إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغري 
كان ميشي على هينته ويقطع ما يقطع باجلهد من غري جهد ابن سعد يف الطبقات عن يزيد بن مرثد مرسال مكترث و

  هو أبو عثمان اهلمداين الصنعاين كما مر وهو ثقة
  طب عن أيب عنبة ض) كان إذا مشى أقلع (  ٣٣١

خمتاال على زي النساء فكان كان إذا مشى أقلع أي مشى بقوة كأنه يرفع رجليه من األرض رفعا قويا ال كمن ميشي 
يستعمل التثبيت وال يبني منه يف هذه احلالة استعجال وشدة مبادرة طب عن أيب عنبة بكسر ففتح بضبط املصنف 

  ورواه أيضا الترمذي يف الشمائل يف حديث طويل
  د ك عن أنس صح) كان إذا مشى كأنه يتوكأ (  ٣٣٢

أ فاه فلم ينطق ومنه خرب ابن الزبري كان يوكئ بني الصفا واملروة كان إذا مشى كأنه يتوكأ أي ال يتكلم كأنه أوك
  وسعيا واملراد سعى سعيا شديدا د ك يف األدب عن أنس ابن مالك وقال احلاكم على شرطهما وأقره الذهيب

  حم ق عن ابن عباس صح) كان إذا نام نفخ (  ٣٣٣

ذكره احلرايل وبني ذلك أن النفخ يعتري بعض النائمني كان إذا نام نفخ من النفخ وهو إرسال اهلواء من مبعثه بقوة 
  دون بعض وأنه ليس مبذموم وال مستهجن حم ق عن ابن عباس ويف احلديث قصة طويلة

  م د عن عائشة) كان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنىت عشرة ركعة (  ٣٣٤
ى بدل ما فاته منه من النهار أي فيه ثنىت عشرة كان إذا نام من الليل عن هتجده أو مرض فمنعه املرض منه صل

  ركعة أي وإذا شفى يصلي بدل هتجده كل ليلة ثنىت عشرة ركعة م عن عائشة
حم ت ن عن الرباء ) كان إذا نام وضع يده اليمىن حتت خده وقال اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك (  ٣٣٥

  حم ت عن حذيفة حم ه عن ابن مسعود صح
أراد النوم أواملراد اضطجع لينام وضع يده اليمىن حتت خده قال يف رواية أيب داود وغريه األمين  كان إذا نام أي



وقال اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك زاد يف رواية يقول ذلك ثالثا والظاهر أنه كان يقرأ بعد ذلك قل يا أيها 
اد النوم أن يبسط فراشه مستقبل القبلة وينام الكافرون وجيعلها خامتة الكالم قال حجة اإلسالم ويندب له إذا أر

على ميينه كما يضطجع امليت يف حلده ويعتقد أن النوم مثل املوت والتيقظ مثل البعث ورمبا قبضت روحه يف ليلته 
فينبغي االستعداد للقائه بأن ينام على طهر تائبا مستغفرا عازما على أن ال يعود إىل معصية عازما على اخلري لكل 

إن بعثه اهللا حم ت يف الدعوات ن يف يوم وليلة عن الرباء ابن عازب حم ت يف الدعوات عن حذيفة ابن  مسلم
اليمان حم ن عن ابن مسعود قال الترمذي حسن صحيح وقال ابن حجر إسناده صحيح وهو مستند املصنف يف 

  رمزه لتصحيحه
  أنس صح حم د ن عن) كان إذا نزل منزال مل يرحتل حىت يصلي الظهر (  ٣٣٦

كان إذا نزل منزال يف سفره لنحو استراحة أو قيلولة أو تعريس مل يرحتل منه حىت يصلي فيه الظهر أي إن أراد 
الرحيل يف وقته فإن كان يف وقت فرض غريه فالظاهر أنه كان ال يرحتل حىت يصليه خشية من فوته عند االشتغال 

مراد بدليل ما خرجه األمساعيلي وابن راهويه أنه كان إذا  بالترحال وما أومهه اللفظ من االختصاص بالظهر غري
كان يف سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر مجيعا مث ارحتل ويف رواية للحاكم يف األربعني فإن زاغت الشمس 
 قبل أن يرحتل صلى الظهر والعصر مث ركب قال العالئي هكذا وجدته بعد التتبع يف نسخ كثرية من األربعني بزيادة

العصر وسند هذه الزيادة جيد ا ه وخرج البيهقي بسند قال ابن حجر رجاله ثقات كان إذا نزل منزال يف سفر 
  فأعجبه أقام فيه حىت جيمع بني الظهر والعصر مث يرحتل فإذا مل يتهيأ له املنزل مد يف السري فسار حىت ينزل

  فيجمع بني الظهر والعصر حم د ن عن أنس رمز املصنف لصحته
  طب عن فضالة بن عبيد ض) كان إذا نزل منزال يف سفر أو دخل بيته مل جيلس حىت يركع ركعتني (  ٣٣٧

كان إذا نزل منزال يف سفر أو دخل بيته مل جيلس حىت يركع ركعتني فيندب ذلك اقتداء به وقد روى الطرباين أيضا 
وفيه عثمان بن سعد خمتلف فيه طب عن  وأبو يعلى عن أنس كان إذا نزل منزال مل يرحتل منه حىت يودعه بركعتني

فضالة بن عبيد سكت املصنف عليه فلم يرمز إليه فأوهم أنه ال بأس بسنده وليس كذلك فقد قال احلافظ بن حجر 
  يف أماليه سنده واه هكذا قال وقال شيخه الزين العراقي يف شرح الترمذي فيه الواقدي

جبينه عرقا كأنه مجان وإن كان يف الربد طب عن زيد بن ثابت  كان إذا نزل عليه الوحي ثقل لذلك وحتدر(  ٣٣٨
  صح

بالتحريك ونصبه على التمييز كأنه مجان بالضم والتخفيف ) كان إذا نزل عليه الوحي ثقل لذلك وحتدر جبينه عرقا 
  أي لؤلؤ لثقل الوحي عليه إنا سنلقى عليك قوال ثقيال

القرآن ولضعف القوة البشرية عن حتمل مثل ذلك الوارد العظيم  وإن كان نزوله يف الربد لشدة ما يلقى عليه من
وللوجل من خوف تقصري فيما أمر به من قول أو فعل وشدة ما يأخذ به نفسه من مجعه يف قلبه وحفظه فيعتريه 

لذلك حال كحال احملموم وحاصله أن الشدة إما لثقله أو إلتقان حفظه أو البتالء صربه أو للخوف من التقصري 
  عن زيد بن ثابت رمز املصنف لصحته طب
  ابن السين وأبو نعيم يف الطب عن أيب هريرة ض) كان إذا نزل عليه الوحي صدع فيغلف رأسه باحلناء (  ٣٣٩

كان إذا نزل عليه الوحي صدع فيغلف رأسه باحلناء لتخف حرارة رأسه فإن نور اليقني إذا هاج اشتعل يف القلب 
ذلك ابن السين وأبو نعيم كالمها يف كتاب الطب النبوي عن أيب هريرة قال احلافظ بورود الوحي فيلطف حرارته ب



  العراقي قد اختلف يف إسناده على األخوص بن حكيم
  ك عن ابن مسعود صح) كان إذا نزل به هم أوغم قال يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث (  ٣٤٠

ث أستعني واستنصر يقال أغاثه اهللا أعانه ونصره وأغاثه كان إذا نزل به هم أو غم قال يا حي يا قيوم برمحتك أستغي
اهللا برمحته كشف شدته وقد مسعت توجيهه عما قريب فراجعه ك يف الدعاء عن وضاح عن النضر بن إمساعيل 

البجلي عن عبد الرمحن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن ابن مسعود قال احلاكم صحيح ورده 
  الرمحن مل يسمع من أبيه وعبد الرمحن ومن بعده ليسوا حبجة ا هالذهيب بأن عبد 

  هق عن أنس ض) كان إذا نزل منزال مل يرحتل حىت يصلي فيه ركعتني (  ٣٤١
كان إذا نزل منزال مل يرحتل حىت يصلي فيه ركعتني أي غري الفرض هق عن أنس ابن مالك قال احلافظ ابن حجر 

أبو داود والنسائي وابن خزمية بلفظ الظهر ركعتني فظهر أن يف رواية  حديث صحيح السند معلول املنت خرجه
  األول ومها أوسقوطا والتقدير حىت يصلي الظهر ركعتني وقد جاء صرحيا يف الصحيحني

كان إذا نظر وجهه يف املرآة قال احلمد هللا الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلين (  ٣٤٢
  لسين عن أنس ضابن ا) من املسلمني 

كان إذا نظر وجهه يف املرآة املعروفة قال احلمد هللا الذي سوى خلقي بفتح فسكون فعدله وكرم صورة وجهي 
فحسنها وجعلين من املسلمني ليقوم بواجب شكر ربه تقدس وهلذا كان ابن عمر يكثر النظر يف املرآة فقيل له فقال 

 أمحد اهللا عليه فيندب النظر يف املرآة واحلمد على حسن اخللق أنظر فما كان يف وجهي زين فهو يف وجه غريي شني
واخللقة ألهنما نعمتان جيب الشكر عليهما ابن السين يف اليوم والليلة عن أنس ابن مالك ورواه عنه أيضا الطرباين يف 

ي أورده األوسط قال احلافظ للعراقي وسنده ضعيف ورواه عنه البيهقي يف الشعب وفيه هاشم بن عيسى احلمص
  الذهيب يف الضعفاء وقال ال يعرف

كان إذا نظر يف املرآة قال احلمد هللا الذي حسن خلقي وخلقي وزان مين ما شان من غريي وإذا اكتحل (  ٣٤٣
جعل يف عني اثنتني وواحدة بينهما وكان إذا لبس نعليه بدأ باليمىن وإذا خلع خلع اليسرى وكان إذا دخل املسجد 

  ع طب عن ابن عباس ض) وكان حيب التيمن يف كل شيء أخذا وعطاء أدخل رجله اليمىن 
كان إذا نظر يف املرآة قال احلمد هللا الذي حسن بالتشديد فعل خلقي بسكون الالم وخلقي بضمها وزان مين ما 

  شان من غريي قال الطييب فيه معىن قوله بعثت المتم مكارم األخالق فجعل النقصان شيئا كما قال املتنيب
  أر من عيوب الناس شيئا ومل

كنقص القادرين على التمام وعلى حنو هذا احلمد محد داود وسليمان ولقد ءاتينا داود وسليمن علما وقاال احلمد 
  هللا الذي فضلنا على كثري من عباده املؤمنني

إليثار احملبوب وإذا اكتحل جعل يف عني اثنتني أي كل واحدة اثنتني وواحدة بينهما أي يف هذه أو يف هذه ليحصل ا
وأكمل من ذلك ما ورد عنه أيضا يف عدة أحاديث أصح منها أنه يكتحل يف كل عني ثالثا لكن السنة حتصل بكل 
وكان إذا لبس نعليه بدأ باليمني أي بإنعال الرجل اليمىن وإذا خلع خلع اليسرى أي بدأ خبلعهما وكان إذا دخل 

   كل شيء أخذا وعطاء كما مر مبا فيه غري مرة ع طب عناملسجد أدخل رجله اليمىن وكان حيب التيامن يف

ابن عباس قال اهليثمي فيه عمرو بن احلصني العقيلي وهو متروك وتقدمه لذلك شيخه احلافظ العراقي فقال فيه 
  عمرو بن احلصني أحد املتروكني



  )ومهابة  كان إذا نظر إىل البيت قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكرميا وبرا(  ٣٤٤

  طب عن حذيفة بن أسيد ض
كان إذا نظر إىل البيت أي الكعبة قال اللهم زد بيتك هذا أضافة إليه ملزيد التشريف وأتى باسم اإلشارة تفخيما 

تشريفا وتعظيما وتكرميا ورا ومهابة إجالال وعظمة طب من حديث عمر بن حيىي األيلي عن عاصم بن سليمان عن 
ن أسيد بفتح املهملة الغفاري وقال تفرد به عمر بن حيىي قال ابن حجر وفيه مقال وشيخه زيد بن أسلم عن حذيفة ب

عاصم بن سليمان وهو الكرزي متهم بالكذب ونسب للوضع ووهم من ظنه عاصم األحول ا ه وقال اهليثمي فيه 
  عاصم بن سليمان الكرزي وهو متروك

مين ورشد آمنت باهللا الذي خلقك فعدلك تبارك اهللا أحسن  كان إذا نظر إىل اهلالل قال اللهم اجعله هالل(  ٣٤٥
  ابن السين عن أنس ض) اخلالقني 

كان إذا نظر إىل اهلالل أي وقع بصره عليه واهلالل كما يف التهذيب اسم للقمر لليلتني من أول الشهر مث هو قمر 
بركة ورشد أي صالح آمنت  لكن يف الصحاح اسم لثالث ليال من أول الشهر قال اللهم اجعله هالل مين أي

بالذي خلقك فعدلك تبارك اهللا أحسن اخلالقني طاهر خماطبته له أنه ليس جبماد بل حي دارك يعقل ويفهم قال حجة 
  اإلسالم وليس يف أحكام الشريعة ما يدفعه وال ما يثبته فال ضرر علينا يف إثباته ابن السين عن أنس ابن مالك

لها بوجهه وجثا على ركبتيه ومد يديه وقال اللهم إين أسألك من خري هذه كان إذا هاجت ريح استقب(  ٣٤٦
  الريح وخري ما أرسلت به

) وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به اللهم اجعلنا رمحة وال جتعلنا عذابا اللهم اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا 
  طب عن ابن عباس ح

لها بوجهه وجثا على ركبتيه أي قعد عليهما وعطف ساقيه إىل كان إذا هاجت ريح ويف رواية الريح معرفا استقب
حتته وهو قعود املستوفز اخلائف احملتاج إىل النهوض سريعا وهو قعود الصغري بني يدي الكبري وفيه نوع أدب كأنه ملا 

ال اللهم إين هبت الريح وأراد أن خياطب ربه بالدعاء قعد قعود املتواضع لربه اخلائف من عذابه ومد يديه للدعاء ق
أسألك من خري هذه الريح وخري ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه اللهم اجعلها رمحة وال 

جتعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا ألن الريح من اهلواء واهلواء أحد العناصر األربع اليت هبا قوام 
دقيقة مل يعش حيوان ومل ينبت نبات والريح اضطراب اهلواء ومتوجه يف  احليوان والنبات حىت لو فرض عدم اهلواء

اجلو فيصادف األجسام فيحللها فيوصل إىل دواخلها من لطائفها ما يقوم حلاجته إليه فإذا كانت الريح واحدة 
جاءت من جهة واحدة وصدمت جسم احليوان والنبات من جانب واحد قتؤثر فيه أثرا أكثر من حاجته فتضره 

ويتضرر اجلانب ااملقابل لعكس مهبها بفوت حظه من اهلواء فيكون داعيا إىل فساده خبالف ما لو كانت رياحا تعم 
جوانب اجلسم فيأخذ كل جانب حظه فيحدث االعتدال وقال الزخمشري العرب تقول ال تلقح السحاب إال من 

  رياح فاملعىن اجعلها لقاحا من السحاب وال جتعلها عذابا
  شكل ابن العريب خوفه أن يعذبوا وهو فيهم مع قوله وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهمتنبيه است

مث أجاب بأن اآلية نزلت بعد القصة واعترضه ابن حجر بأن آية األنفال كانت يف املشركني من أهل بدر ولفظ كان 
ين أو بوقت دون وقت أو بأن يف اخلرب يشعر باملواظبة على ذلك مث أجاب بأن يف اآلية احتمال التخصيص باملذكور

مقام اخلوف يقتضي عدم أمن املكر أو خشي على من ليس فيهم أن يقع هبم العذاب فاملؤمن شفقة عليه والكافر يود 



إسالمه وهو مبعوث رمحة للعاملني ويف احلديث احلث على االستعداد باملراقبة هللا وااللتجاء إليه عند اختالف األحوال 
  وحدوث ما خياف بسببه

تنبيه آخر قال ابن املنري هذا احلديث خمصوص بغري الصبا من مجيع أنواع الريح لقوله يف احلديث اآليت نصرت 
بالصبا وحيتمل إبقاء هذا احلديث على عمومه ويكون نصرها له متأخرا عن ذلك أو نصرها له بسبب إهالك أعدائه 

م رؤوفا رحيما وأيضا فالصبا يؤلف السحاب فيخشى من هبوهبا أن هتلك أحدا من عصاة املؤمنني وهو كان هب
وجيمعه واملطر غالبا يقع حينئذ وقد جاء يف خرب أنه كان إذا أمطرت سرى عنه وذلك يقتضي أن يكون الصبا مما 

يقع التخوف عند هبوهبا فيعكر ذلك على التخصيص املذكور طب وكذا البيهقي يف سننه عن ابن عباس رمز 
عى فقد قال احلافظ اهليثمي فيه حسني بن قيس امللقب خبنش وهو متروك وبقية رجاله املصنف حلسنه وليس كما اد

رجال الصحيح ا ه ورواه ابن عدي يف الكامل من هذا الوجه وأعله حبسني املذكور ونقل تضعيفه عن أمحد 
وحده عن أنس رفعه  والنسائي ومن ضعفه هذا أن اإلمامني ال حيسنا حديثه مث رأيت احلافظ يف الفتح عزاه أليب يعلى

  وقال إسناده صحيح ا ه فكان ينبغي للمؤلف عدم إمهاله
  طس عن عائشة ض) كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على احلائط فتيمم (  ٣٤٧

كان إذا واقع بعض أهله أي جامع بعض حالئله فكسل أن يقوم أي ليغتسل أو ليتوضأ ضرب بيده على احلائط 
ه يندب للجنب إذا مل يرد الوضوء أن يتيمم ومل أقف على من قال به من اجملتهدين ومذهب الشافعية أنه فتيمم فيه أن

يسن الوضوء إلرادة مجاع ثان أو أكل أو شرب أو نوم فإن عجز عنه بطريقة تيمم طس عن عائشة قال اهليثمي فيه 
  بقية بن الوليد مدلس

على عجزه شيء ركضه برجله وقال هي أبغض الرقدة إىل اهللا  كان إذا وجد الرجل راقدا على وجهه ليس(  ٣٤٨
  تعاىل حم عن الشريد بن سويد ح

  كان إذا وجد الرجل راقدا على وجهه أي نائما عليه رقد رقودا نام ليال

كان أو هنارا وخصه بعضهم بالليل واألول أصح والظاهر أن الرجل وصف طردي وأن املراد اإلنسان ولو أنثى إذ 
الستر ليس علي عجزه شيء يستره من حنو ثوب ركضه بالتحريك ضربه برجله ليقوم وقال هي أبغض هي أحق ب

الرقدة إىل اهللا تعاىل ومن مث قيل إهنا نوم الشياطني والعجز بفتح العني وضمها ومع كل فتح اجليم وسكوهنا واألفصح 
وهو تقصري أو قصور فقد قال كرجل وهو من كل شيء مؤخره حم عن الشريد ابن سويد رمز املصنف حلسنه 

  احلافظ اهليثمي رجاله رجال الصحيح ا ه فكان حقه أن يرمز لصحته
كان إذا ودع رجال أخذ بيده فال يدعها حىت يكون الرجل هو الذي يدع يده ويقول أستودع اهللا دينك (  ٣٤٩

  حم ت ن ه ك عن ابن عمر صح) وأمانتك وخواتيم عملك 
فال ينزعها أي يتركها حىت يكون الرجل هو الذي يدع يده باختياره ويقول مودعا له كان إذا ودع رجال أخذ بيده 

أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك أي أكل كل ذلك منك إىل اهللا وأبترأ من حفظه وأختلى من حرسه 
باهللا قال جدي شيخ وأتوكل عليه فإنه سبحانه ويف حفيظ إذا استودع شيئا حفظه ومن توكل عليه كفاه وال قوة إال 

اإلسالم الشرف املناوي رمحه اهللا تعاىل يف أماليه واألمانة هنا ما خيلفه اإلنسان يف البلد اليت سافر منها حم ت يف 
الدعوات ن ه ك يف احلج كلهم عن ابن عمر ابن اخلطاب قال احلاكم على شرطهما وأقره الذهيب ورواه عنه أيضا 

  ريق الترمذي خاصةالضياء يف املختارة وساقه من ط



د ت ه هق عن ابن ) كان إذا وضع امليت يف حلده قال باسم اهللا وباهللا ويف سبيل اهللا وعلى ملة رسول اهللا (  ٣٥٠
  عمر ح

كان إذا وضع امليت يف حلده قال بسم اهللا وباهللا ويف سبيل اهللا وعلى ملة رسول اهللا قال الشافعية فيسن ملن يدخل 
فعال كما هنا وقوال كما سبق يف حرف } صلى اهللا عليه وسلم{ك لثبوته عن املصطفى امليت القرب أنه يقول ذل

  الدال د

ت ه هق عن ابن عمر ابن اخلطاب رمز حلسنه وكذا رواه عن النسائي وكأنه أغفله ذهوال فقد قال احلافظ ابن 
  حجر رواه أبو داود وبقية أصحاب السنن وابن حبان واحلاكم ا ه

  )اس بالصبيان والعيال كان أرحم الن(  ٣٥١

  ابن عساكر عن أنس ض
كان أرحم الناس بالصبيان والعيال قال النووي وهذا هو املشهور وروى بالعباد وكل منهما صحيح واقع والعيال 
أهل البيت ومن ميونه اإلنسان ابن عساكر يف تارخيه عن أنس قال الزين العراقي وروينا يف فؤاد أيب الدحداح عن 

  الناس بالناس علي كان أرحم
  ه عن ابن عمر ح) كان أكثر أميانه ال ومصرف القلوب (  ٣٥٢

كان أكثر أميانه بفتح اهلمزة مجع ميني ال ومصرف القلوب ويف رواية البخاري ال ومقلب القلوب أي ال أفعل وأقول 
ا إىل أحد من خلقه وحق مقلب القلوب ويف نسبة تقلب القلوب أو تصرفها إشعار بأنه يتوىل قلوب عباده وال يكله

وقال الطييب ال نفي للكالم السابق ومصرف القلوب انشاء قسم وفيه أن اعمال القلب من األدوات والدواعي 
وسائر األعراض خبلق اهللا وجواز تسمية اهللا مبا صح من صفاته على الوجه الالئق وجواز احللف بغري حتليف قال 

مهم ونفي اجملاز عنه ويف احللف هبذه اليمني زيادة تأكيد ألن اإلنسان النووي بل يندب إذا كان ملصلحة كتأكيد أمر 
إذا استحضر أن قلبه وهو أعز األشياء عليه بيد اهللا يقلبه كيف يشاء غلب عليه اخلوف فارتدع عن احللف على ما 

  ال يتحقق ه عن ابن عمر رمز املصنف حلسنه
  دينك فقيلكان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قليب على (  ٣٥٣

  له يف ذلك قال إنه ليس آدمي إال وقلبه بني أصبعني من أصابع اهللا فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ ت عن أم سلمة ح

  كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب

املراد تقليب أعراضها وأحواهلا ال ذواهتا ثبت قليب على دينك بكسر الدال قال البيضاوي إشارة إىل مشول ذلك 
ألنبياء ودفع توهم أهنم يستثنون من ذلك قال الطييب إضافة القلب إىل نفسه تعريضا بأصحابه ألنه للعباد حىت ا

  مأمون العاقبة فال خياف على نفسه الستقامتها لقوله تعاىل إنك ملن املرسلني على صراط مستقيم
احلديث وإن مل يتواتر وجواز  وفيه أن أغراض القلوب من إرادة وغريها يقع خبلق اهللا وجواز تسمية اهللا مبا ثبت يف

اشتقاق االسم له من الفعل الثابت فقيل له يف ذلك قال إنه ليس آدمي إال وقلبه بني أصبعني من أصابع اهللا يقلبه اهللا 
كيف يشاء وأتى هنا باسم الذات دون الرمحن املعرب به يف احلديث املار ألن املقام هنا مقام هيبة وإجالل إذ اإلهلية 

ألن خيص كل واحد مبا خيصه به من إميان وطاعة وكفر وعصيان فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ متامه عند  مقتضية له



أمحد فنسأل اهللا أن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأل اهللا أن يهب لنا من لدنه رمحة إنه هو الوهاب ا ه قال الغزايل 
عجائب القلب وتقلبه فإنه هدف يصاب على الدوام من  إمنا كان ذلك أكثر دعائه الطالعه على عظيم صنع اهللا يف

كل جانب فإذا أصابه شيء وتأثر أصابه من جانب آخر ما يضاده فيغري وصفه وعجيب صنع اهللا يف تقلبه ال يهتدي 
ن إليه إال املراقبون بقلوهبم واملراعون ألحواهلم مع اهللا تعاىل وقال ابن عريب تقليب اهللا القلوب هو ما خلق فيها م
اهلم باحلسن واهلم بالسوء فلما كان اإلنسان حيس بترادف اخلواطر املتعارضة عليه يف قلبه الذي هو عبارة عن 

تقليب احلق وهذا ال يقتدر اإلنسان على دفعه كان ذلك أكثر دعائه يشري إىل سرعة التقليب من اإلميان إىل الكفر 
  وما حتتهما فأهلمها فجورها وتقوها

ع والتعليم ت عن أم سلمة رمز املصنف حلسنه لكن قال اهليثمي فيه شهر بن حوشب وفيه عندهم وهذا قاله للتشري
  ضعف

كان أكثر دعائه يوم عرفة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد بيده اخلري وهو على كل (  ٣٥٤
  )شيء قدير 

  حم عن ابن عمرو ح
 وحده ال شريك له له امللك وله احلمد بيده اخلري وهو على كل شيء قدير كان أكثر دعائه يوم عرفة ال إله إال اهللا

قال ابن الكمال اليد جماز عن القوة املتصرفة وخص اخلري بالذكر يف مقام النسبة إليه تقدس مع كونه ال يوجد الشر 
مبنزلته يف استجالب صنع اهللا إال هو ألنه ليس شرا بالنسبة إليه تعاىل وقال الزخمشري التهليل والتحميد دعاء لكونه 

تعاىل وإنعامه حم عن ابن عمرو ابن العاص قال اهليثمي رجاله موثقون ا ه ومن مث رمز املصنف حلسنه لكن نقل يف 
األذكار عن الترمذي أنه ضعفه قال احلافظ ابن حجر وفيه حممد بن أيب محيد أبو إبراهيم األنصاري املدين غري قوي 

  عندهم
ما يصوم األثنني واخلميس فقيل له فقال األعمال تعرض كل اثنني ومخيس فيغفر لكل مسلم إال  كان أكثر(  ٣٥٥

  حم عن أيب هريرة ح) املتهاجرين فيقول أخرومها 
كان أكثر ما يصوم االثنني واخلميس فصومهما سنة مؤكدة فقيل له أي فقال له بعض أصحابه مل ختصهما بأكثرية 

اهللا تعاىل هذا لفظ رواية الترمذي وعند النسائي على رب العاملني كل اثنني  الصوم فقال األعمال تعرض على
ومخيس فيغفر لكل مسلم إال املهاجرين أي املسلمني املتقاطعني فيقول اهللا ملالئكته أخرومها حىت يصطلحا ويف معناه 

إال رجل كانت بينه وبني أخيه  خرب تفتح أبواب اجلنة يوم االثنني ويوم اخلميس فيغفر لكل عبد ال يشرك باهللا شيئا
شحناء فيقال انظروا هذين حىت يصطلحا ويف خرب آخر اتركوا هذين حىت يفيئا قال الطييب ال بد هنا من تقدير من 

خياطب بقول أخروا أو اتركوا أو انظروا أو ادعوا كأنه تعاىل ملا غفر للناس سوامها قيل اللهم اغفر هلما أيضا 
ته أوال أوضح وفيه رد على احلليمي يف قوله اعتياد صومهما مكروه ولذلك حكموا فأجاب بذلك ا ه وما قدر

  بشذوذه وتسميتهما بذلك يقتضي أن أول األسبوع االحد وهوما نقله

  ابن عطية عن األكثر لكن ناقضه السهيلي فنقل عن العلماء إال ابن جرير أن أوله السبت حم عن أيب هريرة

  )األحد ويقول مها يوما عيد املشركني فأحب أن أخالفهم كان أكثر صومه السبت و(  ٣٥٦



  حم طب ك هق عن أم سلمة صح
كان أكثر صومه من الشهر السبت مسي به النقطاع خلق العامل فيه والسبت القطع واألحد مسي به ألنه أول أيام 

م مسي اليهود والنصارى األسبوع عند مجع ابتدأ فيه خلق العامل ويقول مها يوما عيد املشركني فأحب أن أخالفه
مشركني واملشرك هو عابد الوثن إما ألن النصاري يقولون املسيح ابن اهللا واليهود عزير ابن اهللا وإما أنه مسى كل 

من خيالف دين اإلسالم مشركا على التغليب وفيه أنه ال يكره إفراد السبت مع األحد بالصوم واملكروه إمنا هو 
ه واألحد ألن النصارى تعظمة ففيه تشبه هبم خبالف ما لو مجعهما إذ مل يقل أحد منهم إفراد السبت ألن اليهود تعظم

بتعظيم اجملموع قال بعضهم وال نظري هلذا يف أنه إذا ضم مكروه ملكروه آخر تزول الكراهة حم طب ك يف الصوم 
أم سلمة يسأهلا عن أي  هق كلهم عن أم سلمة وسببه أن كريبا أخرب أن ابن عباس وناسا من الصحابة بعثوه إىل

األيام كان أكثر هلا صياما فقالت يوم السبت واألحد فأخربهم فقاموا إليها بأمجعهم فقالت صدق مث ذكرته قال 
  الذهيب منكر ورواته ثقات

كان أكثر دعوة يدعو هبا ربنا ءاتنا يف الدنيا حسنة ويف األخرة حسنة وقنا عذاب النار حم ق د عن أنس (  ٣٥٧
  صح
كثر دعوة يدعو هبا ربنا بإحسانك آتنا يف الدنيا حالة حسنة لنتوصل إىل اآلخرة هبا على ما يرضيك قال كان أ

احلرايل وهي الكفاف من مطعم ومشرب وملبس ومأوى وزجة ال سرف فيها ويف اآلخرة حسنة أي من رمحتك اليت 
يكثر من هذا الدعاء ألنه من اجلوامع اليت تدخلنا هبا جنتك وقنا عذاب النار بعفوك وغفرانك قال الطييب إمنا كان 

  حتوز مجيع اخلريات الدنيوية واألخروية

وبيان ذلك أنه كرر احلسنة ونكرها تنويعا وقد تقرر يف علم املعاين أن النكرة إذا أعيدت كانت الثانية غري األوىل 
هبا اكتساب الطاعات واملربات حبيث فاملطلوب يف األوىل احلسنات الدنيوية من االستعانة والتوفيق والوسائل اليت 

تكون مقبولة عند اهللا ويف الثانية ما يترتب من الثواب والرضوان يف العقىب قوله وقنا عذاب النار تتميم أي إن صدر 
منا ما يوجبها من التقصري والعصيان فاعف عنا وقنا عذاب النار فحق لذلك أن يكثر من هذا الدعاء حم ق د من 

} صلى اهللا عليه وسلم{نس بن مالك قال صهيب سأل قتادة أنسا أي دعوة كان يدعو هبا النيب حديث قتادة عن أ
  أكثر فذكره قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعاء دعا هبا

  )كان بابه يقرع باألظافري (  ٣٥٨

  احلكم يف الكىن عن أنس ض

ا حبيث ال يزعج تأدبا معه ومهابة له قاله كان بابه يقرع باالظافري أي يطرق بأطراف أظافر األصابع طرقا خفيف
الزخمشري ومن هذا وأمثاله تقتطف مثرة األلباب وتقتبس حماسن اآلداب كما حكى عن أيب عبيد ومكانه من العلم 

والزهد وثقة الرواية ما ال خيفى أنه قال ما دققت بابا على عامل قط حىت خيرج وقت خروجه انتهى مث هذا التقرير هو 
ناسب وقول السهيلي سبب قرعهم بابه باألظافر أنه مل يكن فيه حلق ولذلك فعلوه رده ابن حجر بأهنم إمنا الالئق امل

فعلوه توقريا وإجالال فعلم أن العلماء ال ينبغي أن يطرق باهبم عند االستئذان عليهم إال طرقا خفيفا باألظفار مث 
لباب حبيث ال يسمع صوت قرعه بنحو ظفر قرع مبا فوقه باألصابع مث احللقة قليال قليال نعم إن بعد موضعه عن ا

بقدر احلاجة كما حبثه احلافظ ابن حجر وتاله الشريف السمهودي قال ابن العريب يف حديث البخاري يف قصة جابر 



مشروعية دق الباب لكن قال بعض الصوفية إياك ودق الباب فرمبا كان يف حال قاهر مينعه من لقاء الناس مطلقا 
يف كتاب الكىن واأللقاب عن أنس ورواه ايضا البخاري يف تارخيه ورواه أبو نعيم عن املطلب بن يزيد عن  احلاكم

عمري بن سويد عن أنس قال يف امليزان عن ابن حبان عمري ال جيوز أن حيتج به وقال يف موضع آخر رواه أبو نعيم 
زبور البزار قال اهليثمي وفيه ضرار بن صرد وهو عن محيد بن الربيع وهو ذو مناكري انتهى ورواه أيضا باللفظ امل

  ضعيف ورواه البيهقي يف الشعب أيضا عن أنس بلفظ إن أبوابه كانت تقرع باألظافري
  ك عن أنس صح) كان تنام عيناه وال ينام قلبه (  ٣٥٩

بقصة النوم يف الوادي  كان تنام عيناه وال ينام قلبه ليعي الوحي الذي يأتيه يف نومه ورؤيا األنبياء وحي وال يشكل
  ألن القلب إمنا يدرك احلسيات املتعلقة به

كحدث وأمل ال ما يتعلق بالعني وألن قلبه كان مستغرقا إذ ذاك بالوحي وأما اجلواب بأنه كان له حاالن حالة ينام 
د عن شريك فيها قلبه وحالة ال فضعفه النووي ك يف التفسري عن يعقوب بن حممد الزهري عن عبد العزيز بن حمم

  عن أنس ابن مالك قال احلاكم على شرط مسلم ورده الذهيب بأن يعقوب ضعيف ومل يرو له مسلم انتهى
  م عن أنس صح) كان خامته من ورق وكان فصه حبشيا (  ٣٦٠

كان خامته بفتح التاء وكسرها مسى خامتا ألنه خيتم به مث توسع فيه فأطلق على احللي املعروف وإن مل يكن معدا 
تختم به ذكره ابن العراقي من ورق بكسر الراء فضة وكان فصه حبشيا أي من جزع أو عقيق ألن معدهنما من لل

اجلنة او نوعا آخر ينسب إليهما ويف املفردات نوع من زبرجد ببالد احلبش لونه إىل اخلضر ينقي العني وجيلو البصر 
آله وسلم لبس خامتا من فضة } ى اهللا عليه وسلمصل{م عن أنس ابن مالك وفيه عنه من طريق آخر أن رسول اهللا 

  يف ميينه فيه فص حبشي كان جيعل فصه مما يلي كفه
  خ عن أنس صح) كان خامته من فضة فصه منه (  ٣٦١

كان خامته من فضة فصه منه أي فصه من بعضه ال منفصل عنه جماور له فمن تبعيضية أو الضمري للخامت وهذا بدل 
امت بيده مث الصديق فعمر فعثمان حىت وقع منه أو من معيقيب يف بئر أريس خ يف اللباس عن من خامته وكان هذا اخل

  أنس ابن مالك
  حم م د عن عائشة صح) كان خلقه القرآن (  ٣٦٢

كان خلقه بالضم قال الراغب هو واملفتوح اخلاء مبعىن واحد لكن خص املفتوح باهليئات والصور املبصرة واملضموم 
  ى املدركة بالبصريةبالسجايا والقو

مث قيل للمضموم غريزى القرأن أى مادل عليه القرآن من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده إىل غري ذلك وقال 
القاضي أي خلقه كان مجيع ما حصل يف القرآن فإن كل ما استحسنه وأثىن عليه ودعا إليه فقد ختلق به وكل ما 

آن بيان خلقه انتهى وقال يف الديباج معناه العمل به والوقوف عند استهجنه وهنى عنه جتنبه وختلى عنه فكان القر
حدوده والتأدب بآدابه واالعتبار بأمثاله وقصصه وتدبريه وحسن تالوته وقال السهروردي يف عوارفه وفيه رمز 

 تعاىل فعرب غامض وإمياء خفي إىل األخالق الربانية فاحتشم الراوي احلضرة اإلهلية أن يقول كان متخلقا بأخالق اهللا
الراوي عن املعىن بقوله كان خلقه القرآن استحياء من سبحات اجلالل وسترا للحال بلطف املقال وذا من نور 

العقل وكمال األدب وبذلك عرف أن كماالت خلقه ال تتناهى كما أن معاين القرآن ال تتناهى وأن التعرض حلصر 



يل األخالق مل يكن باكتساب ورياضة وإمنا كان يف أصل خلقته جزئياهتا غري مقدور للبشر مث ما انطوى عليه من مج
بالوجود اإلهلي واإلمداد الرمحاين الذي مل تزل تشرق أنواره يف قلبه إىل أن وصل ألعظم غاية وأمت هناية حم م د عن 

  عائشة ووهم احلاكم حيث استدركه
  ه ك عن ابن عباس ض) كان رايته سوداء ولواؤه أبيض (  ٣٦٣

  ته تسمى العقابكان راي

كما ذكره ابن القيم وكانت سوداء أي غالب لوهنا أسود خالص ذكره القاضي مث الطييب قال ابن حجر وجيمع 
بينهما باختالف األوقات لكن يف سنن أيب داود أهنا صفراء ويف العلل للترمذي عن الرباء كانت سوداء مربعة من 

السواد والراية العلم الكبري واللواء العلم الصغري فالراية هي اليت  حربة ولواؤه أبيض قال ابن القيم ورمبا جعل فيه
يتوالها صاحب احلرب ويقاتل عليها وإليها متيل املقاتلة واللواء عالمة كبكبة األمري تدور معه حيث دار ذكره مجع 

  وقال ابن العريب اللواء ما يعقد يف طرف الرمح ويكون عليه والراية
  تصفقه الرياح ما يعقد فيه ويترك حىت

تتمة روى أبو يعلي بسند ضعيف عن أنس رفعه إن اهللا أكرم أميت باأللوية د يف اجلهاد وكذا الترمذي وكأن املؤلف 
ذهل عنه ك يف اجلهاد عن ابن عباس ومل يصححه احلاكم وزاد الذهيب فيه أن فيه يزيد بن حبان وهو أخو مقاتل 

اهر وساقه ابن عدي من مناكري يزيد بن حبان عن عبيد اهللا نعم رواه وهو جمهول احلال وقال البخاري عنده غلط ظ
الترمذي يف العلل عن الرباء من طريق آخر بلفظ كانت سوداء مربعة من منرة مث قال سألت عنه حممدا يعين 
 حممد البخاري فقال حديث حسن اه ورواه الطرباين باللفظ املذكور من هذا الوجه وزاد مكتوب عليه ال إله إال اهللا

  رسول اهللا
  طب عن ابن عباس ض) كان رمبا اغتسل يوم اجلمعة ورمبا تركه أحيانا (  ٣٦٤

كان رمبا اغتسل يوم اجلمعة غسلها ورمبا تركه أحيانا ففيه أنه مندوب ال واجب ويف قوله أحيانا إيذان بأن الغالب 
قال اهليثمي فيه حممد بن معاوية كان الفعل واألحيان مجع حني وهو الزمان قل أو كثر طب عن ابن عباس 

  النيسابوري وهو ضعيف لكن أثىن عليه أمحد وقال عمرو بن علي ضعيف لكنه صدوق
  ابن السين وأبو نعيم يف الطب عن بريدة ض) كان رمبا أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومني ال خيرج (  ٣٦٥

شقي الرأس فيمكث أي يلبث اليوم واليومني ال  كان رمبا أخذته الشقيقة بشني معجمة وقافني كعظيمة وجع أحد
خيرج من بيته لصالة وال غريها لشدة ما به من الوجع وذكر األطباء أن وجع الرأس من األمراض املزمنة وسببه 

أخبرة مرتفعه أو أخالط حارة أو باردة ترتفع إىل الدماغ فإن مل جتد منفذا أخذ الصداع فإن مال إىل أحد شقي الرأس 
لشقيقة وإن ملك قمقمة الرأس أحدث داء البيضة وقال بعضهم الشقيقة خبصوصها يف شرايني الرأس أحدث ا

وحدها وختتص باملوضع األضعف من الرأس وعالجها شد العصابة ولذلك كان الصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  إذا أخذته عصب رأسه ابن السين وأبو نعيم معا يف كتاب الطب

  ن احلصيبالنبوي عن بريدة اب
ض) كان رمبا يضع يده على حليته يف الصالة من غري عبث (  ٣٦٦   عد هق عن ابن عمر 

كان رمبا يضع يده على حليته يف الصالة من غري عبث فال بأس بذلك إذا خال عن احملذور وهو العبث وال يلحق 



} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا  بتغطية الفم يف الصالة حيث كره ويف سنن البيهقي عن عمرو بن احلويرث كان رسول
وآله وسلم رمبا مس حليته وهو يصلي قال بعضهم وفيه أن حترك اليد أي من غري عبث ال ينايف اخلشوع عد هق عن 
ابن عمر ابن اخلطاب وفيه عيسى بن عبد اهللا األنصاري قال يف امليزان عن ابن حبان ال ينبغي أن حيتج مبا انفرد به مث 

  ساق له هذا اخلرب
  الطيالسي عن أنس ض) كان رحيما بالعيال (  ٣٦٧

  كان رحيما بالعيال

أي رقيق القلب متفضال حمسنا رقيقا ويف صحيح مسلم وأيب داود رحيما رفيقا ولفظه عن عمران بن حصني كانت 
ثقيف حلفاء لبين عقيل فأسرت ثقيف رجلني من الصحابة وأسر الصحب رجال من بين عقيل فأصابوا معه العضباء 

فأتى عليه وهو يف الوثاق فقال يا حممد فأتاه فقال ما شأنك فقال مب أخذتين } صلى اهللا عليه وسلم{قة رسول اهللا نا
رحيما رفيقا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال جبريرة حلفائك ثقيف مث انصرف عنه فناداه يا حممد وكان رسول اهللا 

نت متلك أمرك أفلحت كل الفالح ويف الصحيحني عن فرجع إليه فقال ما شأنك قال إين مسلم قال لو قلتها وأ
فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فظن أنا } صلى اهللا عليه وسلم{مالك بن احلويرث قال أتينا رسول اهللا 

قد اشتقنا إىل أهلنا فقال ارجعوا إىل أهليكم وليؤذن لكم أحدكم مث ليؤمكم أكربكم الطيالسي أبو داود يف مسنده 
  أنس رمز املصنف لصحته عن

  كان رحيما وكان ال يأتيه أحد إال وعده وأجنز له إن كان عنده خد عن أنس ض(  ٣٦٨

كان رحيما حىت بأعدائه ملا دخل يوم الفتح مكة على قريش وقد أجلسوا باملسجد احلرام وصحبه ينتظرون أمره 
كرمي وابن أخ كرمي فقال أقول كما قال أخي فيهم من قتل أو غريه قال ما تظنون أين فاعل بكم قالوا خريا أخ 

يوسف ال تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء قال ابن عريب فال ملك أوسع من ملك حممد فإن له اإلحاطة 
باحملاسن واملعارف والتودد والرمحة والرفق وكان باملؤمنني رحيما وما أظهر يف وقت غلظة على أحد إال عن أمر إهلي 

ه جهد الكفار واملنفقني واغلظ عليهم فأمر مبا مل يقتض طبعه ذلك وإن كان بشرا يغضب لنفسه ويرضى حني قال ل
هلا وكان ال يأتيه أحد إال وعده وأجنز له إن كان عنده وإال أمر باالستدامة عليه ويف حديث الترمذي أن رجال جاءه 

يء قضيته فقال عمر يا رسول اهللا قد أعطيته فما فسأله أن يعطيه فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا ش
كلفك اهللا ما ال تقدر عليه فكره قول عمر فقال رجل من األنصار يارسول اهللا أنفق وال ختش من ذي العرش إقالال 

فتبسم فرحا بقول األنصاري أي وعرف يف وجهه البشر مث قال هبذا أمرت خد عن أنس ابن مالك وروى اجلملة 
} صلى اهللا عليه وسلم{بخاري وزاد بيان السبب فأسند عن مالك بن احلويرث قال قدمنا على النيب األوىل منه ال

رحيما زاد يف رواية ابن علية رفيقا } صلى اهللا عليه وسلم{وحنن شببة فلبثنا عند حنوا من عشرين ليلة وكان النيب 
  فقال لو رجعتم إىل بالدكم فعلمتموهم

  سعد عن حممد بن علي مرسال حابن ) كان شديد البطش (  ٣٦٩
كان شديد البطش قد أعطى قوة أربعني يف البطش واجلماع كما يف خرب الطرباين عن ابن عمرو ويف مسلم عن 

الرباء كنا واهللا إذا محي البأس نتقي به وإن الشجاع منا الذي حياذي به ويف خرب أيب الشيخ عن عمران ما لقي كتيبة 



الشيخ عن علي كان من أشد الناس بأسا ومع ذلك كله فلم تكن الرمحة منزوعة عن إال كان أول من يضرب وأليب 
  بطشه لتخلقه بأخالق اهللا وهو سبحانه ليس

له وعيد وبطش شديد فيه شيء من الرمحة واللطف وهلذا قال أبو يزيد البسطامي وقد مسع قارئا يقرأ إن بطش ربك 
 بطشه رمحة وسببه ضيق املخلوق فإنه ما له االتساع اإلهلي لشديد بطشي أشد فإن املخلوق إذا بطش ال يكون يف

أعظم البشر } صلى اهللا عليه وسلم{وبطشه تعاىل وإن كان شديدا ففي بطشه رمحة باملطبوش به فلما كان املصطفى 
 اتساعا كانت الرمحة غري منزوعة عن بطشه وبذلك يعرف أنه ال تعارض بني هذا والذي قبله ابن سعد يف الطبقات

  عن حممد بن علي وهو ابن احلنفية مرسال ورواه أبو الشيخ من رواية أيب جعفر معضال
  حم عن جابر بن مسرة ح) كان طويل الصمت قليل الضحك (  ٣٧٠

كان طويل الصمت قليل الضحك ألن كثرة السكوت من أقوى أسباب التوقري وهو من احلكمة وداعية السالمة 
قل لغطه وهو أمجع للفكر حم من حديث مساك عن جابر بن مسرة قال مساك قلت  من اللفظ وهلذا قيل من قل كالمه

قال نعم وكان طويل الصمت إخل رمز املصنف حلسنه قال اهليثمي } صلى اهللا عليه وسلم{جلابر أكنت جتالس النيب 
  رجاله رجال الصحيح غري شريك وهو ثقة

  املسجد عند رأسه د يف بعض آل أم سلمة حكان فراشه حنوا مما يوضع لإلنسان يف قربه وكان (  ٣٧١
كان فراشه حنوا خرب كان أي مثل شيء مما يوضع لإلنسان أي امليت يف قربه وقد وضع يف قربه قطيفة محراء أي كان 
فراشه للنوم حنوها وكان املسجد عند رأسه أي كان إذا نام يكون رأسه إىل جانب املسجد قال حجة اإلسالم وفيه 

ينبغي لإلنسان أن يتذكر بنومه كذلك أنه سيضجع يف اللحد كذلك وحيدا فريدا ليس معه إال عمله إشارة إىل أنه 
وال جيزي إال بسعيه وال يستجلب النوم تكلفا بتمهيد الفراش الوطئ فإن النوم تعطيل للحياة د يف اللباس عن بعض 

  بل رواه أيضا آل أم سلمة ظاهر صنيعه أن أبا داود تفرد بإخراجه عن الستة وليس كذلك
  ابن ماجه يف الصالة وقد رمز املصنف حلسنه

  ت يف الشمائل عن حفصة ح) كان فراشه مسحا (  ٣٧٢

  كان فراشه مسحا بكسر

فسكون لباسا من شعر أو ثوب خشن يعد للفراش من وصف يشبه الكساء أو ثياب سود يلبسها الزهاد والرهبان 
ني فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ وبقية احلديث عند خمرجه الترمذي يثنيه ثنيت

فثنيناه له بأربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتموه الليلة قلنا هو فراشك إال أنا ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك 
ميهد } صلى اهللا عليه وسلم{قال ردوه حلاله األول فإنه منعين وطاؤه صاليت الليلة قال ابن العريب وكان الصطفى 

فراشه ويوطئه وال ينفض مضجعه كما يفعل اجلهال بسنته اه وأقول قد جهل هذا اإلمام سنته يف هذا املقام فإنه قد 
إذا أوى أحدكم إىل فراشه فلينفضه بداخله أزاره ت يف كتاب } صلى اهللا عليه وسلم{جاء من عدة طرق أنه قال 

  عمر رمز املصنف حلسنه وليس جبيد فقد قال احلافظ العراقي هو منقطع الشمائل النبوية عن حفصة بنت
كان فرسه يقال له املرجتز وناقته القصواء وبغلته الدلدل ومحاره عفري ودرعه ذات الفضول وسيفه ذو (  ٣٧٣

  الفقار ك هق عن علي
املد قيل هي اليت تسمى العضباء كان فرسه يقال له املرجتز قال ابن القيم وكان أشهب وناقته القصواء بضم القاف و



وقيل غريها وبغلته الدلدل بضم فسكون مث مثله مسيت به ألهنا تضطرب يف مشيتها من شدة اجلري يقال دلدل يف 
األرض ذهب ومر يدلدل يف مشيه يضطرب ذكره ابن األثري ومحاره عفري فيه مشروعية تسمية الفرس والبغل 

ء ختصها غري أمساء أجناسها قال ابن حجر ويف األحاديث الواردة يف حنو هذا واحلمار وكذا غريها من الدواب بأمسا
ما يقوي قول من ذكر بعض أنساب اخليول العربية االصيلة ألن األمساء توضع لتميز بني أفراد اجلنس ودرعه بكسر 

  الدال زرديته ذات الفضول وسيفه ذو

ح محاره يعفور وشاته بركة ويف حديث للطرباين اسم شاته اليت الفقار قال الزين العراقي وروينا يف فوائد أيب الدحدا
من الغنم سبع عجوة } صلى اهللا عليه وسلم{يشرب لبنها غنية وأخرج ابن سعد يف طبقاته كانت منائح رسول اهللا 

وسقيا وبركة وزمزم وورسة وأطالل وأطراف ويف سنده الواقدي وله عن مكحول مرسال كانت له شاه تسمى قمر 
  عن علي أمري املؤمنني ك هق
٣٧٤   

  )كان فيه دعابة قليلة ( 

  خط وابن عساكر عن ابن عباس ض
كان فيه دعابة بضم الدال قليلة أي مزاح يسري قال الزخمشري املداعبة كاملزاحة ودعب يدعب كمزح ميزح ورجل 

تملح من ذلك قال ابن دعب ودعابة ويف املصباح دعب يدعب كمزح ميزح وزنا ومعىن والدعابة بالضم اسم ملا يس
عريب وسبب مزاحه أنه كان شديد الغرية فإنه وصف نفسه بأنه أغري من سعد بعدما وصف سعدا بأنه غيور فأتى 

بصيغة املبالغة والغرية من نعت احملبة وهم ال يظهروهنا فستر حمبته وماله من الوجد فيه باملزاح ومالعبته للصغري 
أبنائه وأصحابه وقال إمنا أنا بشر فلم جيعل نفسه أنه من احملبني فجهلوا طبيعته وإظهار حبه فيمن أحبه من أزواجه و

صلى {وختيلت أنه معها ملا رأته ميشي يف حقها ويؤثرها ومل تعلم أن ذلك عن أمر حمبوبه إياه بذلك وقيل أن حممدا 
مها يعثران يف أذياهلما وهذا كله من حيب عائشة واحلسنني وترك اخلطبة يوم العيد ونزل إليهما ملا رآ} اهللا عليه وسلم

باب الغرية على احملبوب أن تنتهك حرمته وهكذا ينبغي أن يكون تعظيما للجناب األقدس أن يعشق خط وابن 
  عساكر يف تارخيه عن ابن عباس

  طب عن أيب بكرة ح) كان قراءته املد ليس فيها ترجيع (  ٣٧٥
مد أي كان ميد ما كان يف كالمه من حروف املد واللني ذكره كان قراءته املد ويف رواية مدا أي كانت ذات 

القاضي وقال املظهر معناه كانت قراءته كثرية املد وحروف املد األلف والواو والياء فإذا كان بعدها مهزة ميد ذلك 
  احلرف

جر ذلك إىل ليس فيها ترجيع يتضمن زيادة أو نقصان كهمز غري املهموز ومد غري املمدود وجعل احلرف حروفا في
زيادة يف القرآن وهو غري جائز والتلحني والتغين املأمور به ما سلم من ذلك طب عن أيب بكرة رمز املصنف حلسنه 

وليس كما ظن فقد قال اهليثمي وغريه فيه عمرو بن وجيه وهو ضعيف وقال مرة أخرى فيه من مل أعرفه ويف امليزان 
  تهم أي بالوضعتفرد به عمرو بن موسى يعين ابن وجيه وهو م

  )كان قميصه فوق الكعبني وكان كمه مع األصابع (  ٣٧٦



  ك عن ابن عباس صح
كان قميصه فوق الكعبني أي إىل أنصاف ساقيه كما يف رواية وكان كمه مع األصابع أي مساويا ال يزيد وال ينقص 

لبتة بل هي خمالفة لسنته ويف عنها قال ابن القيم وأما هذه األكمام اليت كاالخراج فلم يلبسها هو وال صحبه ا
جوازها نظر ألهنا من جنس اخليالء وقال بعض الشافعية مىت زاد على ما ذكر لكل ما قدروه يف غري ذلك بقصد 
اخليالء حرم بل فسق وإال كره إال لعذر كأن مييز العلماء بشعار خيالف ذلك فلبسه بقصد أن يعرف فيسأل أو 

  نكر ك عن ابن عباسليمتثل أمره باملعروف وهنيه عن امل
  د ت عن أمساء بنت يزيد ح) كان كم قميصه إىل الرسغ (  ٣٧٧

كان كم قميصه إىل الرسغ بضم فسكون مفصل ما بني الكف والساعد وروي بسني وبصاد ومجع بني هذا اخلرب وما 
شق على البسه  قبله بأن ذا كان يلبسه يف احلضر وذاك يف السفر وحكمة االقتصار على ذلك أنه مىت جاوز اليد

ومنعه سرعة احلركة والبطش ومىت قصر عن ذلك تأذى الساعد بربوزه للحر والربد فكان االقتصار على ما ذكر 
وسطا فينبغي التأسي به وجيري ذلك يف أكمامنا وخري األمور أوسطها د ت عن أمساء بنت يزيد ابن السكن قال 

  قال احلافظ العراقي خمتلف فيه وجزم غريه بضعفهالترمذي حسن غريب اه رمز حلسنه وفيه شهر بن حوشب 
  ابن عساكر عن عائشة) كان كثريا ما يقبل عرف فاطمة (  ٣٧٨

  كان كثريا ما يقبل عرف ابنته فاطمة الزهراء وكان كثريا ما يقبلها يف فمها أيضا

و اللحمة مستطيلة زاد أبو داود بسند ضعيف وميص لساهنا والعرف بالضم أعلى الرأس مأخوذ من عرف الديك وه
  يف أعلى رأسه وعرف الفرس الشعر النابت يف حمدب رقبته ابن عساكر يف تارخيه عن عائشة

  هق عن جابر) كان له برد يلبسه يف العيدين واجلمعة (  ٣٧٩
كان له برد بضم فسكون زاد يف رواية أخضر يلبسه يف العيدين واجلمعة وكان يتجمل للوفود أيضا قال الغزايل 

ما كان منه عبادة ألنه مأمور بدعوة اخللق وترغيبهم يف االتباع واستمالة قلوهبم ولو سقط عن أعينهم مل وهذا 
يرغبوا يف اتباعه فكان جيب عليه أن يظهر هلم حماسن أحواله لئال تزدريه أعينهم فإن أعني العوام متتد إىل الظاهر 

م اجلمعة أن يزيد يف حسن اهليئة واللباس ويتعمم ويرتدي دون السرائر وأخذ من اإلمام الرافعي أنه يسن لإلمام يو
  وأيده ابن حجر خبرب الطرباين عن عائشة كان له ثوبان يلبسهما يف اجلمعة فإذا انصرف طوينامها إىل مثله

تنبيه ذكر الواقدي أن طول ردائه كان ستة أذرع يف عرض ثالثة وطول إزاره أربعة أذرع وشربين ال ذراعني وشرب 
كان يلبسهما يف اجلمعة والعيدين ويف شرح األحكام البن بزيزة ذرع الرداء الذي ذكره الواقدي يف ذرع وأنه 

اإلزار قال احلافظ يف الفتح واألول أوىل هق عن جابر ابن عبد اهللا ورواه عنه أيضا ابن خزمية يف صحيحه لكن 
  بدون ذكر األخضر

   بن بسر ضطب عن عبد اهللا) كان له جفنة هلا أربع حلق (  ٣٨٠
كان له جفنة بضم اجليم وفتحها هلا أربع حلق ليحملها منها أربعة رجال وكانت معدة لألضياف وهذا يدل على 

  مزيد إكرامه لألضياف وسعة إطعامه طب عن عبد اهللا بن بسر بضم الباء وسكون املهملة
  عصمة بن مالك حطب عن ) كان له حربة ميشي هبا بني يديه فإذا صلى ركزها بني يديه (  ٣٨١



كان له حربة بفتح فسكون رمح قصري تشبه العكاز ميشي هبا بني يديه على األعناق فإذا صلى ركزها بني يديه 
  فيتخذها سترة يصلي إليها

إذا كان يف غري بناء وكان ميشي هبا أحيانا وكان له حراب غريها أيضا طب عن عصمة بكسر املهملة األوىل 
  رمز املصنف حلسنه قال احلافظ اهليثمي وغريه ضعيف هكذا جزم به ومل يوجههوسكون الثانية ابن مالك 

  حم عن علي طب عن ابن مسعود ح) كان له محار امسه عفري (  ٣٨٢
كان له محار امسه عفري بضم العني وفتح الفاء وسكون التحتية بعده راء تصغري أعفر خرجوه عن بناء أصله كسويد 

رة خيالطها بياض ذكره مجع وومهوا عياضا يف ضبطه بغني معجمة قال ابن حجر وهو تصغري أسود من العفرة وهي مح
غري احلمار اآلخر الذي يقال له يعفور وزعم ابن عبدوس أهنما واحد رده الدمياطي فقال عفري أهداه له املقوقس 

 كأنه مسي به لسرعته ويعفور أهداه فروة بن عمرو وقيل بالعكس ويعفور بسكون املهملة وضم الفاء إسم ولد الظيب
من حجة الوداع وقيل طرح نفسه يف بئر يوم } صلى اهللا عليه وسلم{قال الواقدي نعق يعفور منصرف رسول اهللا 

قال الزخمشري وإمنا مسي به لعفرة لونه والعفرة بياض غري ناصع كلون عفر } صلى اهللا عليه وسلم{مات املصطفى 
تشبيها يف عدوه باليعفور وهو الظيب اه وقال ابن القيم كان أشهب  األرض أي وجهها قال وجيوز كونه مسي به

أهداه له املقوقس ملك القبط وآخر أهداه له فروة اجلذامي اه حم عن علي أمري املؤمنني طب وكذا يف األوسط عن 
  ابن مسعود رمز املصنف حلسنه وهو كما قال فقد قال اهليثمي إسناده حسن

  ت ك عن عائشة) ا بعد الوضوء كان له خرقة يتنشف هب(  ٣٨٣

  كان له خرقة يتنشف هبا بعد الوضوء

ويف لفظ بعد وضوئه وحينئذ فال يكره التنشف بل ال بأس به وعليه مجع وذهب آخرون إىل إىل كراهته ألن ميمونة 
يتطرق  أتته مبنديل فرده وملا أخرجه الترمذي عن الزهري أن ماء الوضوء يوزن وأجاب األولون بأهنا واقعة حال

إليها االحتمال وبأنه إمنا رده خمافة مصريه عادة ومينع داللته على الكراهة فإنه لوال أنه كان يتنشف ملا أتته به وإمنا 
رده لعذر كاستعجال أو لشيء رآه فيه أو لوسخ أو تعسف ريح ويف هذا احلديث إشعار بأنه كان ال ينفض ماء 

لرافعي وغريه ولفظه ال تنفضوا أيديكم يف الوضوء كأهنا مراوح الوضوء عن أعضائه وفيه حديث ضعيف أورده ا
الشيطان قال ابن الصالح وتبعه النووي مل أجده وقد أخرجه ابن حبان يف الضعفاء وابن أيب حامت يف العلل ت يف 

ائم وال الطهارة ك كالمها عن عائشة ظاهره أن خمرجه الترمذي خرجه وأقره واألمر خبالفه فإنه قال عقبه ليس بالق
يصح عن النيب فيه شيء وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم ضعيف عندهم وقد رخص قوم من أهل العلم من الصحابة 

ومن بعدهم يف التمندل بعد الوضوء وقال حيىي أبو معاذ هذا ال يساوي فلسا والبخاري منكر احلديث والرازي 
املوضوعات وينفرد باملعضالت ال جيوز االحتجاج به  صاحل ال يعقل ما حيدث به والنسائي متروك وابن حبان يروي

  وممن جزم بضعف احلديث البغوي والدار قطين وابن القيم وقال ابن حجر يف ختريج اهلداية سنده ضعيف
  د عن أنس ح) كان له سكة يتطيب منها (  ٣٨٤

خيلط مبسك ويفرك كان له سكة بضم السني وشد الكاف طيب يتخذ من الرامك بكسر امليم وتفتح شيء أسود 
ويقرص ويترك يومني مث ينظم يف خيط وكلما عتق عبق كذا يف القاموس وقال يف املطامح وعاء جيعل فيه الطيب كما 



قال يتطيب منها واحتمال أهنا قطعة من السك وهو طيب جمتمع من أخالط بعيد د يف الترجل عن أنس ابن مالك 
  مائلرمز املصنف حلسنه ورواه الترمذي عنه يف الش

  كان له سيف حملى قائمته من فضة ونعله من فضة وفيه حلق من فضة وكان يسمى ذا الفقار(  ٣٨٥

وكان له قوس يسمى ذا السداد وكان له كنانة تسمى ذا اجلمع وكان له درع موشحة بنحاس تسمى ذات 
املرجتز وكان له فرس الفضول وكان له حربة تسمى النبعاء وكان له جمن يسمى الذقن وكان له فرس أشقر يسمى 

أدهم يسمى السكب وكان له سرج يسمى الداج وكان له بغلة شهباء تسمى دلدل وكان له ناقة تسمى القصواء 
وكان له محار يسمى يعفور وكان له بساط يسمى الكز وكان له عنزة تسمى النمر وكان له ركوة تسمى الصادر 

طب عن ابن ) امع وكان له قضيب شوحظ يسمى املمشوق وكان له مرآة تسمى املدلة وكان له مقراض يسمى اجل
  عباس ض

  كان له سيف حملى قائمته من فضة ونعله من فضة قال الزخمشري هي احلديدة اليت يف أسفل قرابة قال
  إىل ملك ال ينصف الساق نعله( 
(  

فيه الرؤيا ودخل به  وفيه حلق من فضة وكان يسمى ذا الفقار مسي به ألنه كان فيه حفر متساوية وهو الذي رأى
يوم فتح مكة وكانت أسيافه سبعة هذا ألزمها له وقال الزخمشري مسي ذا الفقار ألنه كانت يف إحدى شفرتيه حزوز 
مسيت بفقار الظهر وكان هذا السيف ملنبه بن احلجاج أو منبه بن وهب أو العاص بن منبه أو احلجاج بن عكاظ أو 

صلى اهللا { قال األصمعي دخلت على الرشيد فقال أريكم سيف رسول اهللا غريهم مث صار عند اخللفاء العباسيني
ذا الفقار قلنا نعم فجاء به فما رأيت سيفا أحسن منه إذا نصب مل ير فيه شيء وإذا بطح عد فيه سبع } عليه وسلم

قه شبها بفقار فقر وإذا صفيحته ميانية حيار الطرف فيه من حسنه وقال قاسم يف الدالئل إن ذلك كان يرى يف رون
  احلية فإذا التمس مل يوجد

وكان له قوس تسمى مبثناه فوقية وسكون السني بضبط املصنف وكذا ما يأيت ذا السداد قال ابن القيم وكان له 
ستة قسى هذا أحدها وكان له كنانة تسمى ذا اجلمع بضم اجليم بضبط املصنف الكنانة بكسر الكاف جعبة السهام 

  وهبا

كان له درع بكسر الدال وسكون الراء املهملتني موشحة بنحاس تسمى ذات الفضول وهي اليت مسيت القبيلة و
  رهنها عند أيب الشحم اليهودي وكان له سبعة دروع هذا أحدها

وكان له حربة تسمى النبعاء بنون مفتوحة فموحدة ساكنة فعني مهملة وقيل بياء موحدة مث نون ساكنة فعني مهملة 
  ه قال ابن القيم وكان له حربة أخرى كبرية تدعى البيضاءشجر يتخذ القسى من

  وكان له جمن بكسر امليم ترس مسي به ألن صاحبه يستتر به ومجعه جمان ككتاب
يسمى الذقن وكان له فرس أشقر يسمى املرجتز حلسن صهيله ذكره الزخمشري قال النووي يف التهذيب وهو الذي 

  ة بن ثابتاشتراه من األعرايب الذي شهد عليه خزمي
وكان له فرس أدهم أي أسود يسمى السكب بفتح فسكون قال الزخمشري مسي به ألنه كثري اجلري وأصل السكب 

  الصب فاستعري لشدة اجلري وقيل هو بالتحريك مسي بالسكب وهو شقائق النعمان قال الشاعر



  كالسكب احملمر فوق الرابية
أول فرس ملكه كما يف هتذيب النووي قال كان أغر حمجال طلق وقيل بالتخفيف لكثرة سائله وهو ذنبه قيل وهذا 

  اليمني وهو أول فرس غزا عليه

وكان له سرج يسمى الداج وكان له بغلة شهباء تسمى دلدل بضم الدالني املهملتني أهداها له يوحنا ملك أيلة 
قبل } صلى اهللا عليه وسلم{ وظاهر البخاري أنه أهداها له يف غزوة حنني وقد كانت هذه البغلة عند رسول اهللا

ذلك قال القاضي ومل يرو أنه كانت له بغلة غريها ذكره النووي وتعقبه اجلالل البلقيين بأن البغلة اليت كان عليها 
يوم حنني غري هذه ففي مسلم أنه على بغلة بيضاء أهداها له اجلذامي قال وفيما قاله القاضي نظر فقد قيل كان له 

أهداها ابن العلماء وااليلية وبغلة أهداها له كسرى وأخرى من دومة اجلندل وأخرى من دلدل وفضة وهي اليت 
النجاشي كذا يف سرية مغلطاي ويف اهلدي كان له من البغال دلدل وكانت شهباء أهداها له املقوقس وأخرى امسها 

يل بضمها والقصواء قيل فضة أهداها له صاحب دومة اجلندل وكان له ناقة تسمى القصواء بفتح القاف واملد وق
  وهي اليت هاجر عليها والقصواء الناقة اليت قطع طرف أذهنا وكل ما قطع من األذن

فهو جذع فإذا بلغ الربع فهي قصوى فإذا جاوز فهو عضب فإذا استوصلت فهو صلم قال ابن األثري ومل تكن ناقة 
ا كانت غاية يف اجلري وآخر كل شيء أقصاه قصوى وإمنا هو لقب هلا لقبت به ألهن} صلى اهللا عليه وسلم{النيب 

وجاء يف خرب أن له ناقة تسمى العضباء وناقة تسمى اجلذعاء فيحتمل أن كل واحدة صفة ناقة مفردة وحيتمل كون 
  الكل صفة ناقة واحدة فيسمى كل واحد منهم مبا خييل فيها

من أنه فسطاط تصحيف عليه يسمى وكان له محار يسمى يعفور وكان له بساط كذا خبط املصنف فما يف نسخ 
  الكز بزاي معجمة بضبط املصنف

وكان له عنزة بالتحريك حربة تسمى النمر وكان له ركوة تسمى الصادر مسيت به ألنه يصدر عنها بالري ذكره 
  ابن األثري

ه قضيب وكان له مرآة تسمى املدلة وكان له مقراض بكسر امليم وهو املسمى اآلن باملقص يسمى اجلامع وكان ل
فعيل مبعىن مفعول أي غصن مقطوع من شجرة شوحظ يسمى املمشوق قيل وهو الذي كان اخللفاء يتداولونه قال 

يوم أحد من سالح بين قينقاع ثالثة قسى قوس } صلى اهللا عليه وسلم{ابن أيب خيثمة يف تارخيه أخذ رسول اهللا 
طب من حديث عثمان بن عبد الرمحن عن علي  امسها الروحاء وقوس شوحظ تسمى البيضاء وقوس تسمى الصفراء

بن عروة عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء وعمرو بن دينار عن ابن عباس قال اهليثمي فيه علي بن عروة 
وهو متروك وقال شيخه الزين العراقي فيه علي بن عروة الدمشقي نسب إىل وضع احلديث وأورده ابن اجلوزي يف 

عبد امللك وعلي وعثمان متروكون اه ونوزع يف عبد امللك بأن اجلماعة إال البخاري املوضوعات وقال موضوع 
  رووا له
  خ عن سهل بن سعد صح) كان له فرس يقال له اللحيف (  ٣٨٦

كان له فرس يقال له اللحيف حباء مهملة كرغيف وقيل بالتصغري مسي به لطول ذنبه فعيل مبعىن فاعل كأنه يلحف 
صلى اهللا عليه {خباء معجمة وقيل جبيم خ عن سهل بن سعد الساعدي قال كان للنيب  األرض بذنبه وقيل هو

  يف حائطنا فرس يقال له اللحيف وعند ابن اجلوزي بالنون بدل الالم من} وسلم
  النحافة وذكر الواقدي أنه أهداه له سعد بن الرباء وقيل ربيعة بن الرباء



٣٨٧  
  اللزاز هق عنه صح كان له فرس يقال له الظرب وآخر يقال له

كان له فرس يقال له الظرب بفتح املعجمة وكسر الراء فموحدة وآخر يقال له اللزاز بكسر الالم وبزايني لتلززه 
واجتماع خلقه وبالشيء لزق به كأنه يلتزق باملطلوبات لسرعته ومجلة أفراسه سبعة متفق عليها مجعها ابن مجاعة يف 

  بيت فقال
  لزاز مرجتز ورد هلا أسوارواخليل سكب حليف ظرب ( 

  وقيل كانت له أفراس أخر مخسة عشر هق عنه أي عن سهل رمز املصنف لصحته
  ه عن ابن عباس ض) كان له قدح قوارير يشرب فيه (  ٣٨٨

  كان له قدح قوارير

بن أي زجاج وهو بالتحريك واحد األقداح اليت للشرب قال يف املشارق إناء يسع ما يروي رجلني وثالثة وقال ا
األثري هو إناء بني إناءين ال صغري وال كبري وقد يوصف بأحدمها يشرب فيه أهداه إليه النجاشي وكان له قدح آخر 

  يسمى الريان ويسمى مغيثا وآخر مضببا بسلسلة من فضة ه عن ابن عباس
  دن ك عن أميمة بنت رقيقة صح) كان له قدح من عيدان حتت سريره يبول فيه بالليل (  ٣٨٩
ه قدح من عيدان بفتح العني املهملة وسكون التحتية ودال مهملة مجع عيدانه وهي النخلة السحوق املتجردة كان ل

واملراد هنا نوع من اخلشب وكان جيعل حتت سريره أي موضوع حتت سريره قال ابن القيم وكان يسمى الصادر 
  قال

ال وسرير امليت تشبيه يف الصورة وللتفاؤل الراغب والسرير مأخوذ من السرور ألنه يف الغالب ألوىل النعمة ق
بالسرور يبول فيه بالليل متامه كما عند الطرباين بسند قال اهليثمي رجاله رجال الصحيح فقام وطلبه فلم جيده فسأل 

فقالوا شربته برة خادم أم سلمة اليت قدمت معها من أرض احلبشة فقال لقد احتظرت من النار حبظار اه قيل وذا 
يعارضه خرب الطرباين أيضا يف األوسط بإسناد قال الويل العراقي جيد ال ينقع بول يف طست يف البيت فإن  اخلرب ال

املالئكة ال تدخل بيتا فيه بول ألن املراد بانقاعه طول مكثه وما يف اإلناء ال يطول مكثه بل تريقه اخلدم عن قرب مث 
لعراقي أن هذا كان قبل اختاذ الكنف يف البيوت فإنه ال ميكنه يعاد حتت السرير ملا حيدث والظاهر كما قاله الويل ا

التباعد بالليل للمشقة أما بعد اختاذها فكان يقضي حاجته فيها ليال وهنارا وأخذ من ختصيص البول أنه كان ال يفعل 
سرير وأنه ال ينايف الغائط فيه لغلظه بالنسبة للبول ولكثافته وكراهة رحيه وأنه ال يبول فيه هنارا وفيه حل اختاذ ال

التواضع ملسيس احلاجة إله سيما احلجاز حلرارته وحل القدح من خشب النخل وال ينافيه ما مر من حديث أكرموا 
عمتكم النخلة ألن املراد بإكرامها سقيها وتلقيحها كما تقدم فإذا انفصل منها شيء وعمل إناء أو غريه زال عنه 

جلواب بأن بوله فيه ليس إهانة بل تشريفا فغري قومي القتضائه اختصاص اجلواز اسم النخلة فلم يؤمز بإكرامه وأما ا
به وال كذلك وفيه حل البول يف إناء يف البيت الذي هو فيه ليال بال كراهة حيث مل يطل مكثه فيه كما تقرر اما 

رب أهل بيته للحاجة قيل هنارا فهو خالف األوىل حيث ال عذر ألن الليل حمل األعذار خبالف النهار وبول الرجل بق
وحل االستنجاء بغري ماء إذ لو استنجى به يف القدح لعاد رشاشه عليه وقطع النخل للحاجة انتهى ومها ممنوعان أما 



األول فلوضوح جواز كونه استنجى باملاء خارج القدح يف إناء آخر أو يف أرض ترابية وحنوها أما الثاين فال يلزم 
  لكون القدح إمنا يصنع من خن

مقطوع بل املتبادر أنه من الساقط لنحو هبوب ريح أو ضعف وفيه مشروعية الصناعات وحنو ذلك مما ال يتم املعاش 
  إال به

  فائدة قال ابن قتيبة كان سريره خشبات مشدودة بالليف بيعت يف زمن بين أمية فاشتراها رجل بأربعة آالف درهم

ه كلهم من حديث ابن جريج عن حكيمة عن أمها أميمة دن يف الطهارة ك وصححه وكذا ابن حبان يف صحيح
  بنت رقيقة وحكيمة وأميمة ورقيقة بضم أوهلن وفتح ثانيهن وختفيفهن ورقيقة بقافني

بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى أخت خدجية أم املؤمنني وقيل بنت أيب ضبعى ابن هاشم بن عبد مناف أم خمرمة 
أمها واسم أبيها عبد وقيل عبد اهللا بن جبار بباء موحدة مكسورة مث جيم قرشية  بن نوفل وأميمة بنتها نسبت هنا إىل

تيمية ويقال أمية بنت أيب النجار بنون وجيم وراء وقيل مها اثنتان قال عبد احلق عن الدارقطين هذا احلديث ملحق 
حة وال ضعف واخلرب بالصحيح جار جمرى مصححات الشيخني وتعقبه ابن القطان بأن الدارقطين مل يقض فيه بص

متوقف الصحة على العلم حبال الرواية فإن ثبتت ثقتها صحت روايتها وهي مل تثبت انتهى ويف اقتفاء السنن هذا 
احلديث مل يضعفوه وهو ضعيف ففيه حكيمة وفيها جهالة فإنه مل يرو عنها إال ابن جريح ومل يذكرها ابن حبان يف 

  وسط ما جزم به النووي من أنه حسنالثقات انتهى ونوزع مبا فيه طول والت
  دعن عبد اهللا بن بسر ح) كان له قصعة يقال هلا الغراء حيملها أربعة رجال (  ٣٩٠

  كان له قصعة بفتح القاف

بضبط املصنف ويف املصباح بالفتح معروفة عربية وقيل معربة يقال هلا الغراء تأنيث األغر من الغرة وهي بياض 
ة وهي الشيء النفيس املرغوب فيه أو لغري ذلك حيملها أربعة رجال بينهم لعظمها ومتامه الوجه وإضاءته أو من الغر

عند خمرجه أىب داود فلما أضحوا وسجدوا الضحى أي صلوها أتى بتلك القصعة وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما 
هللا جعلين عبدا كرميا ومل جيعلين فقال أعرايب ما هذه اجللسة قال إن ا} صلى اهللا عليه وسلم{كثروا جثا رسول اهللا 

صلى اهللا {جبارا عنيدا مث قال كلوا من جوانبها ودعوا ذروهتا يبارك فيها انتهى وفيه داللة على سعة كرم املصطفى 
  د عن عبد اهللا بن بسر رمز حلسنه} عليه وسلم

  ن عباس حت ه عن اب) كان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثالثة يف هذه وثالثة يف هذه (  ٣٩١
  كان له مكحلة بضم امليم معروفة وهي من النوادر اليت جاءت بالضم وقياسها

الكسر ألهنا آلة كذا يف املصباح يف شرح الترمذي للحافظ بضم امليم واحلاء معا الوعاء املعروف وهو أحد ما يشذ 
يكتحل منها باإلمثد عند النوم كل  مما يرتفق به فجاء على مفعل وبابه مفعل بفتح امليم قال ونظريه املدهن واملسعط

ليلة ثالثا يف هذه وثالثا يف هذه قال البيهقي هذا أصح ما يف االكتحال ويف حديث آخر أن اإليتار بالنسبة للعينني 
ت يف اللباس ه كالمها عن ابن عباس رمز املصنف حلسنه قال الترمذي يف العلل إنه سأل البخاري عنه فقال هو 

  ل الصدر املناوي فيه عباد بن منصور ضعفه الذهيبحديث حمفوظ اه وقا



كان له ملحفة مصبوغة بالورس والزعفران يدور هبا على نسائه فإذاكانت ليلة هذه رشتها باملاء وإذاكانت (  ٣٩٢
  خط عن أنس ض) ليلة هذه رشتها باملاء وإذا كانت ليلة هذه رشتها باملاء 

  حف هبا املرأة مصبوغة بالورسكان له ملحفة بكسر امليم املالءة اليت تلت

بفتح فسكون نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به أو صنف من الكركم أو يشبهه وملحفة ورسية مصبوغة بالورس 
ويقال مورسة والزعفران معروف وزعفرت الثوب صبغته بزعفران فهو مزعفر بالفتح اسم مفعول يدور هبا على 

باملاء وإذا كانت ليلة هذه رشتها باملاء الظاهر أن القصد برشها التربيد ألن نسائه بالنوبة فإذا كانت ليلة هذه رشتها 
قطر احلجاز يف غاية احلر وحيتمل أهنا ترشها مباء ممزوج بنحو طيب كما يفعله النساء اآلن وفيه حل لبس املزعفر 

ي وال فرق بني ما صبغ واملورس ويعارضه بالنسبة للمزعفر حديث الشيخني هنى أن يتزعفر الرجل وبه أخذ الشافع
قبل النسج وبعده وأما املورس فذهب مجع من صحبه حلله متسكا هبذا اخلرب املؤيد مما صح أنه كان يصبغ ثيابه 

بالورس حىت عمامته لكن أحلقه مجع باملزعفر يف احلرمة خط يف ترمجة نوح القومسي عن أنس ابن مالك وفيه حممد 
إمساعيل قال البخاري منكر احلديث وعمارة بن زاذان ضعفه الدارقطين  بن ليث قال الذهيب ال يعرف ومؤمل بن

  وغريه
  م عن ابن عمر صح) كان له مؤذنان بالل وابن أم مكتوم األعمى (  ٣٩٣

كان له مؤذنان يعين باملدينة يؤذنان يف وقت واحد بالل موىل أيب بكر و عمرو بن قيس بن زائدة أو عبد اهللا بن 
مكتوم واسم أم مكتوم عاتكة مات بالقادسية شهيدا األعمى ال يناقضه خرب البيهقي الصحيح  زائدة وكنيته ابن أم

عن عائشة أنه كان له ثالث مؤذنني والثالث أبو حمذورة ألن االثنني كانا يؤذنان باملدينة وأبو حمذورة مبكة قال أبو 
دائي لكنه مل يكن راتبا قال ابن حجر زرعة وكان له رابع وهو سعد القرظ بقباء وأذن له زياد بن احلارث الص

أمر حنوا من عشرين رجال فأذنوا وفيه جواز نصب األعمى لألذان } صلى اهللا عليه وسلم{وروى الدارمي أن النيب 
وجواز الوصف بعيب للتعريف ال للتنقيص واختاذ مؤذنني ملسجد واحد ونسبة الرجل ألمه م عن ابن عمر ابن 

  اخلطاب
  ت عن أنس صح) االن كان لنعله قب(  ٣٩٤

كان لنعله قباالن أي زمامان جيعالن بني أصابع الرجلني والقبال بكسر القاف الزمام الذي يكون بني االصابع 
  الوسطى واليت تليها

يعين كان لكل نعل زمامان يدخل اإلهبام واليت تليها يف قبال واألصابع األخرى يف قبال آخر ت عن أنس ظاهر 
رد به عن الستة وهو غفول أو ذهول فقد خرجه سلطان الفن يف صحيحه يف باب قباالن يف صنيعه أن الترمذي تف

نعل عن أنس فسبحان اهللا نعم يف الترمذي كان لنعله قباالن مثىن شراكهما فإن كان املصنف قصد عزو هذا إليه 
  من الناسخ فسقط من القلم مثىن شراكهما مل يبعد أو أن النسخ اليت وقفنا عليها وقع السقط فيها

  طب عن أيب أمامة ح) كان من أضحك الناس وأطيبهم نفسا (  ٣٩٥
  كان من أضحك الناس ال ينافيه خرب أنه كان ال يضحك إال تبسما ألن

التبسم كان أغلب أحواله فمن أخرب به أخرب عن أكثر أحواله ومل يعرج على ذلك لندوره أو كل راو روى حبسب 
واطن واألزمان وقد يكون يف ابتداء أمره كان يضحك حىت تبدو نواجذه وكان ما شاهد فاالختالف باختالف امل



آخرا ال يضحك إال تبسما وأطيبهم نفسا ومع ذلك ال يركن إىل الدنيا وال يشغله شاغل عن ربه بل كان استغراقه 
لذلك كان يضرب يف حب اهللا إىل حد حبيث خياف يف بعض األحيان أن يسري إىل قلبه فيحرقه وإىل قالبه فيهدمه ف

يده على فخذ عائشة أحيانا ويقول كلميين ليشتغل بكالمها عن عظيم ما هو فيه لقصور طاقة قالبه عنه وكان طبعه 
االنس باهللا وكان أنسه باخللق عارضا رفقا ببدنه ذكره كله الغزايل طب وكذا يف األوسط عن أيب أمامة الباهلي رمز 

  بن يزيد األهلاين وهو ضعيفاملصنف حلسنه قال اهليثمي وفيه علي 
  ابن عساكر عن أنس ض) كان من أفكه الناس (  ٣٩٦

كان من أفكه الناس أي من أمزحهم إذا خال بنحو أهله والفكاهة املزاحة ورجل فكه ذكره الزخمشري ويف حديث 
 كتاب عائشة إين لطخت وجه سودة حبريرة ولطخت سودة وجه عائشة فجعل يضحك رواه ابن الزبري بن بكار يف

الفكاهة وأبو يعلى بإسناده قال احلافظ العراقي جيد ابن عساكر يف تارخيه عن أنس ورواه احلسن بن سفيان يف 
  مسنده عنه أيضا والطرباين زاد مع صىب والبزار وزاد مع نسائه قال احلافظ العراقي وفيه ابن هليعة وقد تفرد به

  ل ححم عن رج) كان مما يقول للخادم ألك حاجة (  ٣٩٧
كان مما يقول للخادم ألك حاجة أي كان كثريا ما يقول ذلك قال عياض عن ثابت قال كأنه يقول هذا من شأنه 

ودأبه فجعل ما كناية عن ذلك وعن بعضهم أن معىن ما هنا رمبا ورمبا تأيت للتكثري اه قال القرطيب وهذا كالم مجلي 
لة املمتنع تفصيال وبيانه ان اسم كان مستتر فيها يعود على مل حيصل منه بيان تفصيلي فإن هذا الكالم من السهل مج

  } صلى اهللا عليه وسلم{النيب 

وخربها يف اجلملة بعدها وذلك أن ما مبعىن الذي وهي جمرورة مبن وصلتها يقول والعائد حمذوف واحملذوف خرب 
صلى اهللا {درية والتقدير كان النيب املبتدأ والتقدير كان من مجلة القول الذي يقوله هذا القول وجيوز أن تكون مص

من مجلة قوله ألك إخل ومن الوجهني استفهام حملى قال وأبعد ماقيل فيها قول من قال أن من مبعىن رمبا } عليه وسلم
إذ ال يساعده اللسان وال يلتئم مع تكلفه الكالم اه وقال ابن حجر ال اجتاه لقول الكرماين يف حنو ما موصول أطلق 

ل جمازا لتصرحيهم بأن من إذا وقع بعدها ما كانت مبعىن رمبا وهي تطلق على الكثري كالقليل ويف كالم على من يعق
برتبة الكمال يف مجيع أموره } صلى اهللا عليه وسلم{سيبويه تصريح به يف مواضع قال ابن عريب قد خص املصطفى 

ى أحد وهي اليت أوجبت له السيادة على كل أحد ومنها الكمال يف العبودية فكان عبدا صرفا مل يقم بذاته ربانية عل
رمز املصنف حلسنه قال اهليثمي } صلى اهللا عليه وسلم{وهي الدليل على شرفه على الدوام حم عن رجل خادم له 

رجاله رجال الصحيح اه مث اعلم أن قول املصنف عن رجل من تصرفه والذي يف مسند أمحد عن زياد بن أيب زياد 
رجل أو امرأة كذا قال فأبدله املصنف برجل فوهم بل لو مل } صلى اهللا عليه وسلم{ن خادم النيب موىل بين خمزوم ع

يقل رجل أو امرأة كان قول املصنف رجل خطأ ألن اخلادم يطلق على الذكر واألنثى كما صرح به غري واحد من 
} صلى اهللا عليه وسلم{ة كان النيب أهل اللغة مث إن هذا ليس هو احلديث بكماله بل له عند خمرجه أمحد تتمة ولفظ

مما يقول للخادم ألك حاجة حىت كان ذات يوم قال يا رسول اهللا حاجيت قال وما حاجتك قال حاجيت أن تشفع يل 
يوم القيامة قال من دلك على هذا قال ريب عز وجل قال أما ال بد فأعين بكثرة السجود قال الزين العراقي رجاله 

  رجال الصحيح
هق عن جعفر بن حممد عن ابيه ) ناقته تسمى العضباء وبغلته الشهباء ومحاره يعفور وجاريته خضراء  كان(  ٣٩٨

  مرسال ح



  كان له ناقة تسمى العضباء

بفتح فسكون واجلدعاء ومل يكن هبا عضب وال جدع وإمنا مسيت بذلك وقيل كان بأهنا عضب وهي العضباء 
  اليت كانت ال تسبق فجاء أعرايب على قعود واجلدعاء واحدة أو اثنتان خالف والعضباء هي

إن حقا على اهللا أن ال يرفع شيئا من الدنيا } صلى اهللا عليه وسلم{فسبقها فشق ذلك على املسلمني فقال املصطفى 
إال وضعه وغنم يو بدر مجال مهريا أليب جهل يف أنفه برة من فضة فأهداها يوم احلديبية ليغيظ املسركني وبغلته 

محاره يعفور مبثناة حتتية وعني مهملة ساكنة وفاء مضمونة وجاريته خضرة بفتح اخلاء وكسر الضاد الشهباء و
املعجمتني هق عن جعفر بن حممد ابن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي املعروف بالصادق فقيه إمام عن 

  أبيه حممد مرسال
  حم د ت ه عن عائشة ح) شوها ليف كان وسادته اليت ينام عليها بالليل من أدم ح(  ٣٩٩

وكان وسادته بكسر الواو خمدته اليت ينام عليها باليل من أدم بفتحتني مجع أدمة أو أدمي وهو اجللد املدبوغ األمحر أو 
األسود أو مطلق اجللد حشوها بالفتح أي الوسادة ويف رواية حشوه أي األدم باعتبار لفظه وإن كان معناه مجعا 

دم ليف هو ورق النخل وفيه إيذان بكمال زهده وإعراضه عن الدنيا ونعيمها وفاخر متاعها وحل فاجلملة صفة أل
اختاذ الوسادة وحنوها من الفرش والنوم عليها وغري ذلك قالوا لكن األوىل ملن غلبة الكسل وامليل للدعة والترفه أن 

  مهمات اخلريات حم د ت ه عن عائشةال يبالغ يف حشو الفراش ألنه سبب لكثرة النوم والغفلة والشغل عن 
  حل عن أنس ض) كان ال يأخذ بالقرف وال يقبل قول أحد على أحد (  ٤٠٠

كان ال يأخذ بالقرف بفتح القاف وسكون الراء وفاء أي بالتهمة ولفظ رواية أيب نعيم بالقرف أو القرص على 
العدل ألن ما يترتب عليه موقوف على  الشك والقارصة الكلمة املؤذية وال يقبل قول أحد على أحد وقوفا مع

  ثبوته عنده بطريقة املعترب حل من حديث قتيبة بن الدكني الباهلي عن الربيع بن صبيح

فذكره } صلى اهللا عليه وسلم{عن ثابت عن أنس أنه قيل له إن هاهنا رجال يقع يف األنصار فقال كان رسول اهللا 
  ريب مل نكتبه من حديث قتيبة اهقال خمرجه أبو نعيم وحديث الربيع عن ثابت غ

  )كان ال يؤذن له يف العيدين (  ٤٠١

  م ت عن جابر بن مسرة صح
كان ال يؤذن له يف العيدين فال أذان يوم العيدين وال إقامة وال نداء يف معنامها فال ينايف ما ذهب إليه الشافعية من 

رور فيه أو لكثرة عوائد اهللا أي أفضاله على ندب الصالة جامعة والعيد من العود لتكرره كل عام أو لعود الس
  عباده فيه أو لغري ذلك م د ت عن جابر بن مسرة

حل خط عن أنس ) كان ال يأكل الثوم وال البصل وال الكراث من أجل أن املالئكة تأتيه وأنه يكلم جربيل (  ٤٠٢
  ض

صل كذلك من أجل املالئكة تأتيه وأنه كان ال يأكل الثوم بضم املثلثة أي الينء وال الكراث بضم الكاف وال الب
يكلم جربيل فكان يكره أكل ذلك خوفا من تأذي املالئكة به حل خط وكذا الدارقطين يف غرائب مالك كلهم عن 
أنس مث قال اخلطيب تفرد به حممد بن إسحاق البكري هبذا اإلسناد وهو ضعيف وحممد بن محيد بن سهيل أي أحد 

  شديد اه وقد أورده الذهيب يف الضعفاء وقال ضعفه ابن اجلوزيرجاله ضعيف وكان فيه تساهل 



  كان ال يأكل اجلراد وال الكلوتني وال الضب من غري أن حيرمها ابن صصرى يف أماليه عن ابن عباس ض(  ٤٠٣
  مل جند له شرحا يف فيض القدير

  حم عن ابن عمرو ح) كان ال يأكل متكئا وال يطأ عقبة رجالن (  ٤٠٤

متكئا أي مائال إىل أحد شقيه معتمدا عليه وحده ألن املراد االعتماد على وطاء حتته مع االستواء كما  كان ال يأكل
وهم فقول البعض االتكاء هنا ال ينحصر يف املاء بل يشمل األمرين متعقب بالرد وحكمة كراهة األكل متكئا أنه 

رجالن وال أكثر كما يفعل امللوك يتبعهم الناس فعل املتكربين شوقا وشفقا بالطعام وال يطأ عقبه ال ميشي خلفه 
كاخلدم قال الزين العراقي وروى ابن الضحاك يف الشامل عن أنس بسند ضعيف كان إذا قعد على الطعام استوفز 

صلى اهللا عليه {على ركبته اليسرى وأقام اليمىن كما يفعل العبد وروى أبو الشيخ بسند جيد عن أيب أن النيب 
  على ركبتيه وكان ال يتكى ء د عن ابن عمرو ابن العاص رمز حلسنه كان جيثو} وسلم
  طب عن عمار بن ياسر ض) كان ال يأكل من هدية حىت يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة اليت أهديت له (  ٤٠٥

يوم  كان ال يأكل من اهلدية حىت يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة أي ألجل قصة الشاة اليت أهديت له وسم فيها
يعاوده األذى منها حىت توفاه اهللا إىل } صلى اهللا عليه وسلم{خيرب فأكلوا منها فمات بعض أصحابه وصار املصطفى 

كرامته طب وكذا البزار عن عمار بن ياسر قال اهليثمي رواه عن شيخه إبراهيم بن عبد اهللا اجلرمي وثقه اإلمساعيلي 
  موضع آخر وقال رجاله ثقات وضعفه الدارقطين وفيه من مل أعرفه وذكره يف

  احلكيم والبغوي عن بريدة ض) كان ال يتطري ولكن يتفاءل (  ٤٠٦
كان ال يتطري أي ال يسيء الظن باهللا وال يهرب من قضائه وقدره وال يرى االسباب مؤثرة يف حصول املكروه كما 

  كانت العرب تعتقده ولكن كان يتفاءل

لظنه بلفظه بربه قال يف املصباح الفأل بسكون اهلمزة وختفف أن يسمع  أي إذا مسع كالما حسنا تيمن به حتسينا
كالما حسنا يتيمن به وإن كان قبيحا فهو الطرية وجعل أبو زيد الفأل يف مساع الكالمني قال القرطيب وإمنا كان 

شرك وجتلب سوء يعجبه الفأل ألنه تنشرح له النفس وحيسن الظن باهللا وإمنا يكره الطرية ألهنا من أعمال أهل ال
الظن باهللا احلكيم يف النوادر والبغوي يف املعجم عن بريدة بن احلصيب ورواه عنه أيضا قاسم بن أصبغ وسكت عليه 
عبد احلق مصححا له قال ابن القطان وما مثله يصحح فإن فيه أوس بن عبد اهللا بن بريدة منكر احلديث وروى أبو 

  يحداود عنه قوله كان ال يتطري وإسناده صح
  ابن نصر عن ابن عمر صح) كان ال يتعار من الليل إال أجرى السواك على فيه (  ٤٠٧

كان ال يتعار أي ينتبه من الليل إال أجرى السواك على فيه أي تسوك به وإن تعدد انتباهه فيسن ذلك لكل أحد ابن 
هر وال أحق بالعزو من ابن نصر يف كتاب الصالة عن ابن عمر ابن اخلطاب وظاهر صنيع املصنف أنه مل يره ألش

  نصر وهو عجب فقد رواه هكذا ابو يعلى والطرباين يف الكبري قال اهليثمي وسنده ضعيف وفيه من مل يسم
  حم ت ن ه ك عن عائشة) كان ال يتوضأ بعد الغسل (  ٤٠٨

  كان ال يتوضأ بعد الغسل يعين كان إذا توضأ قبله ال يأيت به ثانيا حم ت ن ه ك عن عائشة
  طب عن أيب أمامة ض) كان ال يتوضأ من موطئ (  ٤٠٩

  كان ال يتوضأ من موطئ بفتح امليم وسكون الواو وكسر الطاء مهموز ما يوطأ
من األذى يف الطريق أي ال يعيد الوضوء لألذى إذا أصاب رجله واملراد الوضوء الشرعي وقيل اللغوي فيكون 



أمامة قال اهليثمي فيه أبو قيس حممد بن سعيد املصلوب معناه ال يغسل رجله من حنو طني الشارع طب عن أيب 
  ضعيف جدا

  طب عن النعمان بن بشري ض) كان الجيد من الدقل ما ميأل بطنه (  ٤١٠

كان ال جيد من الدقل بفتحتني رديء التمر ويابسه فضال عن أفضل منه ما ميأل بطنه قال الزخمشري الدقل متر رديء 
ردت كل مترة عن أختها وهذا مسوق ملا كان عليه من اإلعراض عن الدنيا وعدم ال يتالصق فإذا نثر تفرق وانف

االهتمام بتحصيل مالذها ونعيمها طب عن النعمان بن بشري ورواه عنه احلاكم وزاد يف آخره وهو جائع وقال على 
  شرط مسلم وأقره الذهيب

  وابن عمر حهق عن ابن عباس ) كان ال جييز على شهادة اإلفطار إال رجلني (  ٤١١
كان ال جييز على شهادة اإلفطار أي من رمضان إال رجلني فال يثبت هالل شوال إال بشهادة رجلني وكان يكتفي يف 
ثبوت هالل رمضان بشهادة واحد احتياطا فيهما وهذا هو املفىت به عند الشافعية هق عن ابن عباس وابن عمر ابن 

حجر فيه حفص بن عمر األيلي ضعيف انتهى ورواه الطرباين يف اخلطاب رمز حلسنه وليس كما قال فقد قال ابن 
األوسط قال اهليثمي وفيه عنده حفص هذا وهو ضعيف جدا ورواه الدارقطين باللفظ املذكور مث قال تفرد به حفص 

  بن عمر األيلى أبو إمساعيل وهو ضعيف احلديث وبه عرف ما يف رمز املصنف حلسنه
  حم عن أيب الدرداء ح) تبسم كان ال حيدث حديثا إال (  ٤١٢

كان ال حيدث حديثا ويف رواية حبديث إال تبسم أي ضحك قليال بال صوت قال يف املصباح التبسم الضحك من 
  غري صوت قال بعضهم جعله

من الضحك جمازا إذ هو مبدأه فهي مبنزلة السنة من النوم قال يف الكشاف وكذلك ضحك األنبياء مل يكن إال 
ني بذلك أنه ليس من خصوصياته حم عن أيب الدرداء رمز املصنف حلسنه وليس مبسلم فقد قال تبسما انتهى فب

  اهليثمي فيه حبيب بن عمرو قال الدار قطين جمهول
  حم ت ه ك عن بريدة صح) كان ال خيرج يوم الفطر حىت يطعم وال يطعم يوم النحر حىت يذبح (  ٤١٣

عيده حىت يطعم بفتح الياء والعني وال يطعم يوم النحر ويف رواية يوم  كان ال خيرج لصالة العيد يوم الفطر أي يوم
األضحى حىت يذبح لفظ رواية احلاكم حىت يرجع وزاد الدارقطين وأمحد فيأكل من األضحية ويف رواية فيأكل من 

ا قبل يوم نسيكته فيسن األكل فبل اخلروج لصالة عيد الفطر وتركه يف األضحى ليتميز اليومان عما قبلهما إذ م
الفطر حيرم فيه األكل خبالف ما قبل يوم النحر وليعلم نسخ حترمي الفطر قبل صالته فإنه كان حمرما قبلها أول 

اإلسالم خبالف ما قبل صالة النحر أو ليوافق الفقراء يف احلالني ألن الظاهر أنه ال شيء هلم إال من الصدقة وهي 
تكون بعدها ويكره ترك ذلك كما يف اجملموع عن النص حم ت ه ك عن  سنة يف الفطر قبل الصالة ويف النحر وإمنا

أيب عاصم عن ثواب بن عبيد اهللا عن أيب بريدة عن أبيه بريدة قال احلاكم صحيح وثواب مل جيرح مبا يسقطه وقال 
  وثيقهالترمذي غريب وثواب قال حممد يعين البخاري ما أعرف له غري هذا احلديث وأنكر أبو زرعة وأبو حامت ت

  ت عن أنس صح) كان ال يدخر شيئا لغد (  ٤١٤
كان ال يدخر شيئا أي ال جيعل شيئا ذخرية لسماحة نفسه وفيض كفه ومزيد ثقته بربه لغد أي ملكا بل متليكا وال 
م ينافيه أنه ادخر قوت سنه لعياله فإنه كان خازنا قامسا فلما وقع املال بيده قسم لعياله مثل ما قسم لغريهم فإن هل



حقا فيما أفاء اهللا به على املسلمني وهم ال تطمئن نفوسهم إال بإحرازه عندهم فلم يكلفهن ما ليس يف وسعهن على 
  أنه وإن ادخر فليس هو وبقية األنبياء مثل غريهم فإن

شهوهتم قد ماتت ونفوسهم قد اطمأنت واحملذور ألجله منع االدخار وهو االتكال على مايف اجلراب وعدم التعرض 
لفيض الوهاب مفقود يف أولئك إلشراق قلوهبم باملعارف النورانية واشتغال حواسهم باخلدم السبحانية فهم يف شغل 

عما أحرزوه وقد ارتفعت فكرهم عن شأن األرزاق وتعلقت قلوهبم خباقلها فقالوا حسبنا اهللا ت يف الزهد من 
ن عدي كان قطن يسرق احلديث وهذا يعرف حديث قطن بن بشري عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال اب

  بسرقة قطن قال الذهيب هذا ظن وتوهم وإال فقطن مكثر عن جعفر انتهى وقال املناوي سند احلديث جيد

  )كان اليدع أربعا قبل الظهر وركعتني قبل الغداة (  ٤١٥

  خ د ن عن عائشة صح
صالة أربع ركعات قبله يعين غالبا وال ينافيه قوله كان اليدع أربعا من الركعات أي صالهتن قبل الظهر أي ال يترك 

يف رواية ركعتني ألنه كان يصلي تارة أربعا وتارة ركعتني وركعتني قبل الغداة أي الصبح وكان يقول إهنما خري من 
  الدنيا وما فيها خ د عن عائشة

  د ك عن عائشة صح) كان اليدع قيام الليل وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا (  ٤١٦
كان اليدع قيام الليل يعين التهجد فيه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا ومع ذلك فصالته قاعدا كصالته قائما 

  يف مقدار األجر خبالف غريه فإن صالته قاعدا على النصف من صالة القائم د ك عن عائشة
  خط عن عائشة ض) قم كان ال يدع ركعيت الفجر يف السفر وال يف احلضر وال يف الصحة وال يف الس(  ٤١٧

كان ال يدع ركعيت الفجر أي صالة سنة الصبح يف السفر وال يف احلضر وال يف الصحة وال يف السقم بفتحتني 
املرض أو الطويل فيه إشعار بأهنما أفضل الرواتب وهذا مذهب الشافعية بل قال احلسن البصري بوجوهبما لكن منع 

ط عن عائشة وفيه عبد اهللا بن رجاء قال الذهيب عن الفالس صدوق خبرب هل على غريها قال ال إال أن تطوع خ
كثري الغلط والتصحيف وعمران القطان قال الذهيب ضعفه أمحد والنسائي وقابوس بن أيب ظبيان أورده الذهيب يف 

  الضعفاء أيضا وقال النسائي وغريه غري قوي

  عباس ح طب عن ابن) كان اليدع صوم أيام البيض يف سفر وال حضر (  ٤١٨

  كان اليدع صوم أيام البيض

أي أيام الليايل البيض الثالث عشر وتالياه وهو على حذف مضاف أي أيام الليل البيض مسيت بيضا ألن القمر من 
  أوهلا إىل آخرها يف سفر وال حضر أي كان يالزم صومها فيهما طب عن ابن عباس رمز حلسنه

  طب عن ابن عباس ض) ه كان ال يدفع عنه الناس وال يضربوا عن(  ٤١٩
كان ال يدفع عنه الناس وال يضربون عنه ببناء يدفع ويضرب للمفعول وذلك لشدة تواضعه وبراءته من الكرب 

والتعاظم الذي هو من شأن امللوك وأتباعهم قال ابن القاضي وفيه أن أصحاب املقارع بني يدي احلكام واألمراء 
على ناقته ال ضرب وال طرد وال إليك } صلى اهللا عليه وسلم{فى حمدثة مكروهة كما ورد يف خرب رأيت املصط



إليك وأخذ منه أن املفيت أو املدرس ينبغي له أن ال يتخذ نقيبا غليظا بل فطنا كيسا دربا يرتب احلاضرين على قدر 
ع السؤال من منازهلم وينهى عن ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغى تركه ويأمر باإلنصات للدرس وعلى العامل مسا

  مورده على وجهه ولو صغريا طب عن ابن عباس رمز املصنف حلسنه
  ابن قانع عن زياد بن سعد ح) كان ال يراجع بعد ثالث (  ٤٢٠

كان ال يراجع بعد ثالث أي غالبا أو من أكابر أصحابه وخاصته وإال فقد ورد أن مجاعة من املؤلفة قلوهبم أكثروا 
ليق بعلي شأنه من احللم واالحتمال وإكثار مراجعته ومغاضبته ال توجب سفك دم سؤاله حىت غضب فعاملهم مبا ي

إال أن يصدر ذلك عن كفر أو عناد كذا يف املطامح وأخذ منه أن املفيت أو املدرس إذا أجاب جبواب ال يراجع فيه 
د أو سوء أدب أو صياح بعد ثالث فإن روجع فوقها فينبغي له زجره كما يزجر من تعدى يف حبثه أو ظهر منه فيه لد

بال فائدة أو ترك إنصاف بعد ظهور احلق أو إساءة أدب على غريه أو ترفع يف اجمللس على من هو أحق به أو حتدث 
مع غريه أو ضحك أو استهزاء أو فعل شيء مما خيل بأدب الطلب مما هو معروف عند ذوي الرتب ابن النافع يف 

يف بعض أسفاره } صلى اهللا عليه وسلم{ال حضرت مع رسول اهللا معجم الصحابة عن زياد بن سعد السلمي ق
وكان ال يراجع اخل قال ابن األثري كذا جعله ابن قانع من الصحابة واملشهور بالصحبة أبوه وجده ذكره األندلسي 

اه ورواه أمحد بن أيب حدرد وجابر يف حديث طويل قال احلافظ العراقي وإسناده حسن اه ومن مث رمز املصنف 
  حلسنه
  حم خ ت ن عن أنس صح) كان اليرد الطيب (  ٤٢١

كان ال يرد الطيب ألنه كما يف خرب مسلم خفيف احململ طيب الريح وال منة يف قبوله ومن العلة أخذ أن املراد 
بالطيب الرحيان بل نص خرب مسلم من عرض عليه رحيان اخل ووجهه أنه هو الذي يتسامح به وختفف مؤنته خبالف 

  وعنرب وغالية كما نبه عليه ابن القيمحنو مسك 
تنبيه قول ابن بطال إمنا كان ال يرد الطيب ألنه مالزم للمالئكة نوزع بأن مفهومه أنه من خصائصه وليس كذلك 

ومن حماسن الطيب أنه مقو للدماغ حمرك لشهوة اجلماع حم خ يف اهلبة ت يف االستئذان ن كلهم عن أنس ومل 
  كن مبعناهخيرجه مسلم هبذا اللفظ ل

  ش د عن عائشة صح) كان ال يرقد من ليل وال هنار فيستيقظ إال تسوك (  ٤٢٢

كان ال يرقد أي ينام من ليل وال هنار من البتداء الغاية أو زائدة قال ابن العراقي واألقرب أهنا ظرفية مبعىن يف كما 
جوابا للنفي إمنا جوابه قوله إال تسوك يف إذا نودى للصلوة من يوم اجلمعة فيستيقظ بالرفع عطف على يرقد وليس 

قد جتاذب السواك ترتيبه على االستيقاظ من النوم وفعله قبل الوضوء فاحتمل أن سببه النوم وأن سببه الوضوء وأن 
كال منهما جزء علة والعلة اجملموع قال ابن العراقي األول أقرب لكونه رتبه عليه وظاهر صنيع املؤلف أن هذا هو 

مه واألمر خبالفه بل بقيته عند خمرجيه أيب داود وابن أيب شيبة قبل أن يتوضأ هكذا هو ثابت يف روايتهما احلديث بتما
فأسقطه املؤلف ذهوال قال العراقي وقوله قبل أن يتوضأ صادق مع كونه قبله بزمن كثري فال يدل ذلك على أنه من 

األصح أنه من سننه فإذا دل دليل خارجي على  سننه ألن السواك املشروع يف الوضوء داخل يف مسماه بناء على
ندب السواك للوضوء دل على أن هذا السواك غري مشروع يف االوضوء لكن املشروع فيه داخل يف قوله قبل أن 

يتوضأ فلو كان هو املشروع يف الوضوء لزم التكرار ش د وكذا الطرباين يف األوسط عن عائشة قال النووي يف 
ده ضعف وقال املنذري فيه علي بن زيد بن جدعان وال حيتج به وقال العراقي فيه أيضا أم شرح أيب داود يف إسنا



حممد الراوية عن عائشة وهي امرأة زيد بن جدعان وامسها أمية أو أمينة وهي جمهولة عينا وحاال تفرد عنها ابن 
  زوجها علي

  راد عن ابن عمر ضقط يف األف) كان ال يركع بعد الفرض يف موضع يصلى فيه الفرض (  ٤٢٣
كان ال يركع بعد الفرض أي ال يصلي نفال بعده فاطالق الركوع على الصالة كلها من قبيل إطالق البعض وإرادة 
الكل يف موضع يصلى فيه الفرض بل ينتقل إىل موضع آخر ويتحول من املسجد إىل بيته ومن مث اتفقوا على ندب 

  ذلك قط يف األفراد عن ابن عمر ابن اخلطاب
  ك عن أنس صح) كان ال يسأل شيئا إال أعطاه أو سكت (  ٤٢٤

  كان ال يسأل بالبناء املفعول شيئا إال أعطاه للسائل إن كان عنده أو سكت إن مل يكن عنده

كما بينه هكذا يف رواية أخرى وفيه أنه يسن ملن طلبت منه حاجة ال ميكنه أن يقضيها أن يسكت سكوتا يفهم منه 
له باملنع إال إذا مل يفهم إال بالتصريح ك عن أنس ويف الصحيحني ما يشهد له ورواه الطيالسي السائل ذلك وال خيج

  والدارمي هكذا من حديث سهل
  ن عن ابن عمر صح) كان ال يستلم إال احلجر والركن اليماين (  ٤٢٥

قبيله اتفاقا هلذا احلديث كان ال يستلم إال احلجر األسود والركن اليماين فال يسن استالم غريمها من البيت وال ت
وغريه فإن فعل فحسن لكنا نؤمر باالتباع واالستالم ملس احلجر والركن باليد على نية البيعة كما قاله الصوفية ت 

  عن ابن عمر ابن اخلطاب رمز املصنف لصحته
  حم عن ابن عمرو ح) كان ال يصافح النساء يف البيعة (  ٤٢٦

لبيعة أي ال يضع كفه يف كف الواحدة منهن بل يبايعها بالكالم فقط قال احلافظ كان ال يصافح النساء األجانب يف ا
العراقي هذا هو املعروف وزعم أنه كان يصافحهن حبائل مل يصح وإذا كان هو مل يفعل ذلك مع عصمته وانتفاء 

يعد جوازه من خصائصه  الريبة عنه فغريه أوىل بذلك قال العراقي والظاهر أنه كان ميتنع منه لتحرميه عليه فإنه مل
خاصة وقد قالوا حيرم مس األجنبية ولو يف غري عورهتا حم عن ابن عمرو ابن العاص قال اهليثمي إسناده حسن اه 

  ومن مث رمز املصنف حلسنه
  ك هب عن أنس) كان اليصلى املغرب حىت يفطر ولو على شربة من املاء (  ٤٢٧

على شيء ولو على شربة ماء باإلضافة لكنه كان أن وجد الرطب  كان ال يصلي املغرب إذا كان صائما حىت يفطر
قدمه وإال فالتمر وإال فحلو فإن مل يتيسر فاملاء كاف يف حصول السنة ك يف الصوم هب كالمها عن أنس قال 

  احلاكم على شرط مسلم وأقره الذهيب
  أيب سعيد ح ه عن) كان ال يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إىل منزله صلى ركعتني (  ٤٢٨

كان ال يصلي قبل العيد أي قبل صالته شيئا من النفل يف املصلى فإذا صلى العيد ورجع إىل منزله صلى ركعتني 
أخذ منه احلنفية أنه ال يتنفل يف املصلى خاصة قبل صالة العيد أي يكره ذلك وقيل فيه ويف غريه وهو الظاهر ألنه 

ف حلسنه وهو يف ذلك تابع البن حجر حيث قال يف ختريج اهلداية نفى مطلق ه عن أيب سعيد اخلدري رمز املصن
إسناده حسن لكن قال غريه فيه اهليثم بن مجيل أورده الذهيب يف الضعفاء وقال حافظ له مناكري وعبد اهللا بن حممد 

  بن عقيل أورده فيهم أيضا وقال كان أمحد وابن راهوية حيتجان به



  الطيالسي عن ابن عمر ح) معة وال الركعتني بعد املغرب إال يف أهله كان ال يصلي الركعتني بعد اجل(  ٤٢٩
كان ال يصلي الركعتني بعد اجلمعة وال الركعتني بعد املغرب إال يف أهله يعين يف بيته ورواية الشيخني كان ال يصلي 

 التشريك على بعد اجلمعة حىت ينصرف فيصلى ركعتني يف بيته قال الطييب قوله فيصلي عطف من حيث اجلملة ال
ينصرف أي ال يصلي بعد اجلمعة حىت ينصرف فإذا انصرف يصلي ركعتني وال يستقيم أن يكون منصوبا عطفا عليه 

  ملا يلزم منه أنه يصلي بعد الركعتني الصالة الطيالسي أبو داود عن ابن عمر ابن اخلطاب رمز املصنف حلسنه
  ه عن سلمى ض) احلناء كان اليصيبه قرحة وال شوكة إال وضع عليها (  ٤٣٠

كان اليصيبه قرحة بالضم والفتح وال شوكة إال وضع عليها احلناء ملا مر أهنا قابضة يابسة تربد فهي يف غاية املناسبة 
  للقروح واجلروح وهذا من طبه احلسن ه عن سلمى هذا االسم املسمى به يف الصحب كثري فكان الالئق متييزه

  حم ت ك عن جابر بن مسرة صح )كان ال يضحك إال تبسما (  ٤٣١
كان ال يضحك إال تبسما من قبيل إطالق اسم الشيء على ابتدائه واألخذ فيه قال يف الكشاف يف قوله تعاىل فتبسم 

  ضاحكا

أي شارعا يف الضحك وأخذ فيه يعين أنه جياوز حد التبسم إىل الضحك وكذلك ضحك األنبياء وأطلق النفي مع 
جذه إحلاقا للقليل بالعدم أو مبالغة أو أراد أغلب أحواله لرواية جل ضحكه التبسم ثبوت أنه ضحك حىت بدت نوا

من حديث احلجاج بن أرطأة عن مساك عن جابر بن مسرة قال } صلى اهللا عليه وسلم{حم ت ك يف أخبار النيب 
  احلاكم صحيح وتعقبه الذهيب فقال حجاج لني احلديث

  عن أنس صححم ق ن ) كان ال يطرق أهله ليال (  ٤٣٢

  كان ال يطرق أهله ليال أي ال يقدم عليهم من سفر وال غريه يف الليل

على غفلة فيكره ذلك ألن القادم إما أن جيد أهله على غري أهبة من حنو تنظف أو جيدهم حبالة غري مرضية وظاهر 
ة أو عشية حم ق ن عن صنيعه أن هذا هو احلديث بتمامه واألمر خبالفه بل بقيته عند الشيخني وكان يأتيهم غدو

  أنس ابن مالك
كان ال يطيل املوعظة يف اخلطبة يوم اجلمعة ( كان ال يطيل املوعظة يوم اجلمعة د ك عن جابر بن مسرة صح  ٤٣٣

لئال ميل السامعون ومتامه عند أيب داود واحلاكم إمنا هن كلمات يسريات فحذف املصنف لذلك كأنه لذهول 
ة هبا واالسم املوعظة وفيه أنه يسن عدم تطويل اخلطبة د ك يف اجلمعة عن جابر بن والوعظ األمر بالطاعة والوصي

  مسرة ابن جندب قال احلاكم صحيح وأورده شاهدا خلرب عمار أمرنا بإقصار اخلطبة
  كان ال يعرف فصل السورة حىت ينزل عليه بسم اهللا الرمحن الرحيم د عن ابن عباس صح(  ٤٣٤

كان ال يعرف لفظ رواية احلاكم ال يعلم فصل السورة أي انقضاءها ويف رواية السورتني وىف رواية السورة حىت 
ينزل عليه بسم اهللا الرمحن الرحيم زاد ابن حبان فإذا نزلت علم أن السورة قد انقضت ونزلت أخرى وفيه حجة 

نا رده الغزايل بأنه عز منصف ال يستربد هذا ملن ذهب إىل أهناا آية من كل سورة وزعم أنه ليس كل منزل قرآ
يف أوائل السور وأهنا منزلة } صلى اهللا عليه وسلم{التأويل وقد اعترف املؤول بأن البسملة كتبت بأمر رسول اهللا 

وهذا يفهم منه كل أحد أهنا قرآن فترك بيان أهنا ليست قرآن دليل قاطع أو كالقاطع أهنا قرآن فإن قيل قوله ال 
صل السورة على أهنا للفصل قلنا موضع الداللة قوله حىت تنزل فأخرب بنزوهلا وهذه صفة القرآن وتقديره ال يعرف ف



يعرف الشروع يف سورة أخرى إال بالبسملة فإهنا ال تنزل إال يف السورة قال الغزايل بيان أن البسملة غري قطعية بل 
ا أرجح وأغلب د عن ابن عباس ورواه احلاكم أيضا ظنية فإن الداللة وإن كانت متعارضة فجانب الشافعي فيه

وصححه قال الذهيب أما هذا فثابت وقال اهليثمي رواه أيضا البزار بإسنادين رجال أحدمها رجال الصحيح اه ومن 
  مث اجته رمز املصنف لصحته

  ه عن أنس ض) كان ال يعود مريضا إال بعد ثالث (  ٤٣٥

أليام متضي من ابتداء مرضه قيل ومثل العيادة تعهده وتفقد أحواله قال كان ال يعود مريضا إال بعد ثالث من ا
الزركشي وهذا يعارضه أنه عاد زيد بن أرقم من رمد به قبلها قال يف شرح اإلملام وقع لبعض العوام بأن األرمد ال 

حديث حسن  يعد وقد خرج أبو داود أنه عاد زيد بن أرقم من وجع كان يف عينيه ورجاله ثقات وقال املنذري
وذكر بعضهم عيادة املغمى عليه وقال فيه رد ملا يعتقده عامة الناس أنه ال جيوز عيادة من مرض بعينيه وزعموا ذلك 

صلى اهللا عليه {ألهنم يرون يف بيته ماال يراه هو قال وحالة اإلغماء أشد من حالة مرض العني وقد جلس املصطفى 
أفاق وهو احلجة ه عن أنس ابن مالك قال يف امليزان قال أبو حامت هذا يف بيت جابر يف حالة إغمائه حىت } وسلم

باطل موضوع اه وقال الزركشي يف الآليلء فيه سلمة بن علي متروك قال وأخرجه البيهقي يف الشعب وقال إنه 
منكر وقال ابن حجر هذا ضعيف انفرد به سلمة بن علي وهو متروك وقد سئل عنه أبو حامت فقال حديث باطل 
قال لكن له شاهد رمبا أورثه بعض قوة وهو خرب ال يعاد املريض إال بعد ثالث وفيه راو متروك ومن مث حكم ابن 

  اجلوزي بوضعه
  طب عن جابر بن مسرة ح) كان ال يغدو يوم الفطر حىت يأكل سبع مترات (  ٤٣٦

ه سبع مترات ليعلم نسخ حترمي كان ال يغدو يوم عيد الفطر أي ال يذهب إىل صالة عيد الفطر حىت يأكل يف منزل
الفطر قبل صالته فإنه كان حمرما قبلها أول اإلسالم وخص التمر ملا يف احللو ن تقوية النظر الذي يضعفه الصوم 

ويرق القلب ومن مث قالوا يندب التمر فإن مل يتيسر فحلو آخر والشرب كاألكل فإن مل يفطر قبل خروجه سن يف 
يكره تركه نص عليه إمامنا يف األم وخص السبع ألنه كان حيب الوتر يف مجيع أموره طريقه أو املصلى إن أمكنه و

استشعارا للوحدانية طب عن جابر بن مسرة رمز املصنف حلسنه وقد رواه مبعناه البخاري ولفظه كان ال يغدو يوم 
  الفطر حىت يأكل مترات ويأكلهن وترا اه لكنه علق اجلملة

  )ضر وال يف السفر مخس املراة واملكحلة واملشط والسواك واملدري كان ال يفارقه يف احل(  ٤٣٧

  عق عن عائشة ض
كان ال يفارقه يف احلضر وال يف السفر مخس من اآلالت املرآة بكسر امليم واملد واملكحلة بضم امليم وعاء الكحل 

صباح وهو القياس قيل واملشط الذي يتمشط أي يسرح به وهو بضم امليم عند األكثر ومتيم تكسرها قال يف امل
وكان من عاج وهو الدبل والسواك واملدري شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان املشط 

وأطول منه يسرح به الشعر امللبد ويف ضمنه إشعار بأنه كان يتعهد نفسه بالترجيل وغريه مما ذلك آلة له وذلك من 
عنه وال يلزم من كون املشط ال يفارقه أن يتمشط كل يوم فكان سننه املؤكدة لكنه ال يفعل ذلك كل يوم بل هنى 

يستصحبه معه يف السفر ليتمشط به عند احلاجة ذكره الويل العراقي عق عن عائشة وفيه يعقوب بن الوليد األزدي 
ضا ابن قال يف امليزان كذبه أبو حامت وحيىي وحرق أمحد حديثه وقال كان من الكذابني الكبار يضع احلديث ورواه أي



طاهر يف كتاب صفة التصوف من حديث أيب سعيد ورواه اخلرائطي من حديث أم سعد األنصارية قال احلافظ 
العراقي وسندمها ضعيف وقال يف موضع آخر طرقه كلها ضعيفة وأعله ابن اجلوزي من مجيع طرقة وبه يعرف ما يف 

  رمز املصنف حلسنه
  ابن سعد عن عائشة ح )كان ال يقرأ القرآن يف أقل من ثالث (  ٤٣٨

كان ال يقرأ القرآن يف أقل من ثالث أي ال يقرأه كامال يف أقل من ثالثة أيام ألهنا أقل مدة ميكن فيها تدبره وترتيله 
  كما مر تقريره غري مرة ابن سعد يف طبقاته عن عائشة رمز املصنف حلسنه

  عن عائشة ض ابن سعد) كان ال يقعد يف بيت مظلم حىت يضاء له بالسراج (  ٤٣٩

كان ال يقعد يف بيت مظلم حىت يضاء له بالسراج لكنه يطفئه عند النوم ويف خرب رواه الطرباين عن جابر أنه كان 
يكره السراج عند الصبح ابن سعد يف الطبقات وكذا البزار وكان ينبغي للصنف عدم إغفاله عن عائشة وفيه جابر 

  حبان وجابر قد تربأنا من عهدته وأبو حممد ال جيوز االحتجاج به اجلعفي عن أيب حممد قال يف امليزان قال ابن
كان ال يقوم من جملس إال قال سبحانك اللهم ريب وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك وقال ال (  ٤٤٠

  ك عن عائشة صح) يقوهلن أحد حيث يقوم من جملسه إال غفر له ما كان منه يف ذلك اجمللس 
جملس أي ال يفارقه إال قال سبحانك اللهم ريب ويف رواية ربنا وحبمدك أي وحبمدك سبحتك ال إله  كان ال يقوم من

إال أنت أستغفرك وأتوب إليك وقال ال يقوهلن أحد حيث يقوم من جملسه إال غفر له ماكان منه يف ذلك اجمللس 
ك بعد نزول سورة الفتح الصغرى عليه وجاء يف رواية أنه كان يقول ذلك ثالثا قال احلليمي كان يكثر أن يقول ذل

وذلك ألن نفسه نعيت إليه هبا فينبغي لكل من ظن أنه ال يعيش مثل ما عاش أو قام من جملس فظن أنه ال يعود إليه 
أن يستعمل هذا الذكر إىل هنا كالمه وقال الطييب فيه ندب الذكر املذكور عند القيام وأنه ال يقوم حىت يقوله إال 

  ض وكان السلف يواظبون عليه ويسمى ذلك كفارة اجمللس ك عن عائشةلعذر قال عيا
  كان ال يكاد يدع أحدا من أهله يف يوم عيد إال أخرجه ابن عساكر عن جابر(  ٤٤١

كان ال يكاد يدع أحدا من أهله أي عياله وحشمه وخدمه يف يوم عيد أصغر أو أكرب إال أخرجه معه إىل الصحراء 
ترغيب يف حضور الصالة وجمالس الذكر والوعظ ومقاربة الصلحاء لينال بركتهم إال أن يف ليشهد صالة العيد وفيه 

  خروج
وهلذا قال الطييب هذا } صلى اهللا عليه وسلم{النساء اآلن ما ال خيفى من الفساد الذي خال عنه زمن املصطفى 

  عبد اهللاللنساء غري مندوب يف زمننا لظهور الفساد ابن عساكر يف تارخيه عن جابر ابن 
  طب عن طلحة) كان ال يكاد يسأل شيئا إال فعله (  ٤٤٢

كان ال يكاد يسأل شيئا أي من متاع الدنيا إال فعله أي جاد به على طالبه ملا طبع عليه من اجلود فإن مل يكن عنده 
ما شيء وعد أو سكت وال يصرح بالرد كما سبق طب عن طلحة وهو يف الصحيحني مبعناه من حديث جابر بلفظ 

  سئل شيئا قط فقال ال
ابن سعد عن ) كان ال يكاد يقول لشيء ال فإذا سئل فأراد أن يفعل قال نعم وإذا مل يرد أن يفعل سكت (  ٤٤٣

  حممد بن احلنفية مرسال ض
كان ال يكاد يقول لشيء ال أي ال أعطيه أو ال افعل فإذا هو سئل فأراد أن يفعل املسؤول فيه قال نعم وإذا مل يرد 

فعل سكت وال يصرح بالرد ملا مر ابن سعد يف طبقاته عن حممد ابن علي بن أيب طالب أيب القاسم بن احلنفية أن ي



املدين ثقة عامل واحلنفية أمه مرسال ويف مسند الطيالسي والدارمي من حديث سهل بن سعد كان ال يسأل شيئا إال 
  أعطاه
  ق هبا يكون هو الذى يتوالها بنفسه ه عن ابن عباس ضكان ال يكل طهوره إىل أحد وال صدقته الىت يتصد(  ٤٤٤

كان ال يكل طهوره بفتح الطاء إىل أحد من خدمه بل يتواله بنفسه ألن غريه قد يتهاون ويتساهل يف ماء الطهر 
فيحضر له غري طهور هكذا قرره شارح لكن يظهر أن املراد بذلك االستعانة يف غسل االعضاء فإهنا مكروهة حيث 

  ماال عذر أ
االستعانة يف الصب فخالف األوىل ويف إحضار املاء ال بأس هبا وال يكل صدقته اليت يتصدق هبا إىل أحد بل يكون 

هو الذي يتوالها بنفسه ألن غريه قد يغل الصدقة أو يضعها يف غري موضعها الالئق هبا ألنه أقرب إىل التواضع 
بن عباس وأعله احلافظ مغلطاي يف شرح ابن ماجة بأن فيه وحماسن األخالق وهذا يف مباشرة التطهر بنفسه ه عن ا

  علقمة بن أيب مجرة جمهول ومطهر بن اهليثم متروك وأطال يف بيانه
أبو نعيم ) كان ال يكون يف املصلني إال كان أكثرهم صالة وال يكون يف الذاكرين إال كان أكثرهم ذكرا (  ٤٤٥

  يف أماليه خط وابن عساكر عن ابن مسعود ض

ال يكون يف املصلني إال كان أكثرهم صالة وال يكون يف الذاكرين إال كان أكثرهم ذكرا كيف وهو أعلم  كان
الناس باهللا وأعرفهم به وهلذا قام يف الصالة حىت تورمت قدماه فقيل له أتتكلف ذلك وقد غفر اهللا لك ما تقدم من 

ه عن ابن عباس قال صليت مع رسول اهللا ذنبك وما تأخر فقال أفال أكون عبدا شكورا وأخرج الترمذي وغري
فلم يزل قائما حىت مهمت بأمر سوء قيل وما مهمت به قال مهمت أن أقعد وأدعه أبو نعيم } صلى اهللا عليه وسلم{

  يف أماليه احلديثية خط وابن عساكر يف تارخيهم كلهم عن ابن مسعود
ابن سعد ) لشجرة فال يلتفت حىت يرفعوه عليه كان ال يلتفت وراءه إذا مشى وكان رمبا تعلق رداءه با(  ٤٤٦

  واحلكيم وابن عساكر عن جابر ض
لتخليصه بل كان كاخلائف الوجل ) كان ال يلتفت وراءه إذا مشى وكان رمبا تعلق رداءه بالشجرة فال يلتفت 

راد خفق النعال حبيث ال يستطيع أن ينظر يف عطفيه ومن مث كان ال يأكل متكئا وال يطأ عقبه رجالن قال سهل من أ
خلفه فقد أراد الدنيا حبذافريها وكان حقيقة أمره أعطوين دنياكم وخذوا ديين وقال ذو النون وسئل عن اآلفة اليت 

  خيدع هبا املريد عن اهللا قال يريه األلطاف والكرامات
ليه وزاد الطرباين واآليات قيل ففيم خيدع قبل وصوله إىل هذه الدرجة قال بوطء األعقاب والتوقري حىت يرفعوه ع

ابن سعد يف } صلى اهللا عليه وسلم{يف روايته عن جابر ألهنم كانوا ميزحون ويضحكون وكانوا قد أمنوا التفاته 
  طبقاته واحلكيم يف نوادرة وابن عساكر يف تارخيه كلهم عن جابر بن عبد اهللا قال اهليثمي إسناده حسن

  قط عن جابر ح) غريه كان ال يلهيه عن صالة املغرب طعام وال (  ٤٤٧
كان ال يلهيه عن صالة املغرب طعام وال غريه الظاهر أن ذلك كان يف غري الصوم أما فيه فقد مر أنه كان يقدم 

  اإلفطار على صالهتا قط من حديث جعفر ابن حممد عن أبيه عن جابر ابن عبد اهللا رمز املصنف حلسنه
  الساعدي ح حم عن أيب أسيد) كان ال مينع شيئا يسأله (  ٤٤٨

كان ال مينع شيئا يسأله وإن كثر وكان عطاؤه عطاء من ال خياف الفقر قال ابن القيم وكان فرحه مبا يعطيه أعظم 
من سرور اآلخذ مبا أخذه حم عن أيب أسيد الساعدي بضم أوله مالك بن ربيعة رمز حلسنه قال اهليثمي رجاله ثقات 



   أسيد أي ففيه انقطاعإال أن عبد اهللا بن أيب بكر مل يسمع من أيب
  ابن عساكر عن أيب هريرة ض) كان الينام حىت يسنت (  ٤٤٩

كان ال ينام حىت يسنت من االستنان وهو تنظيف األسنان يدلكها بالسواك ابن عساكر يف تارخيه عن أيب هريرة 
  ورواه أيضا أبو نعيم يف املعرفة بلفظ مانام ليلة حىت يسنت

  حم وحممد بن نصر عن ابن عمر ض) واك عند رأسه فإذا استيقظ بدأ بالسواك كان ال ينام إال والس(  ٤٥٠
كان ال ينام إال والسواك عند رأسه لشدة حرصه عليه فإذا استيقظ بدأ بالسواك أي عقب انتباهه فيندب ذلك حم 

احلافظ وحممد بن نصر يف كتاب الصالة عن ابن عمر ابن اخلطاب رمز املصنف حلسنه وليس كما قال فقد قال 
  اهليثمي سنده ضعيف ويف بعض طرقه من مل يسم ويف بعضها حسام

  حم ن ك عن عائشة صح) كان ال ينام حىت يقرأ بين إسرائيل والزمر (  ٤٥١
كان ال ينام حىت يقرأ سورة بين إسرائيل وسورة الزمر قال الطييب حىت غاية لآل ينام وحيتمل كون املعىن إذا دخل 

يقرأ وكونه ال ينام مطلقا حىت يقرأ يعين مل يكن عادته النوم قبل قراءهتما فتقع القراءة قبل  وقت النوم ال ينام حىت
دخول وقت النوم أي وقت كان ولو قيل كان يقرؤمها بالليل مل يفد ذلك حم ت ك عن عائشة وقال الترمذي 

  حسن غريب
  حم ت ن ك عن جابر صح)  كان ال ينام حىت يقرأ أمل تنزل السجدة وتبارك الذي بيده امللك(  ٤٥٢

كان ال ينام حىت يقرأ امل تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده امللك فيه التقرير املذكور فيما قبله حم ت يف فضائل 
القرآن ن يف اليوم والليلة ك يف التفسري كلهم عن جابر بن عبد اهللا قال احلاكم على شرطهما وقال البغوي غريب 

  طرابوقال الصدر املناوي فيه اض
  طب عن جابر بن مسرة ح) كان ال ينبعث يف الضحك (  ٤٥٣

  كان ال ينبعث يف الضحك أي ال يسترسل فيه بل إن وقع منه ضحك على
ندور رجع إىل الوقار فإنه كان متواصل األحزان ال ينفك احلزن عنه أبدا وهلذا روى البخاري أنه ما رؤى مستجمعا 

  سنهطب عن جابر بن مسرة رمز حل) ضاحكا قط 
  ك عن أنس صح) كان ال ينزل منزال إال ودعه بركعتني (  ٤٥٤

كان ال ينزل منزال من منازل السفر وحنوه إال ودعه بركعتني أي بصالة ركعتني عند إرادته الرحيل منه فيندب ذلك 
وع وأخذ منه السمهودي ندب توديع املسجد الشريف النبوي بركعتني عند إرادة الرحيل منه ك يف صالة التط

وغريها من حديث عبد السالم بن هاشم عن عثمان بن سعد عن أنس ابن مالك وقال صحيح ورده الذهيب بقول 
أيب حفص الفالس عبد السالم هذا ال أقطع على أحد بالكذب إال عليه وقال فيه مرة عند قول احلاكم صحيح ال 

  وقول احلاكم صحيح غلطوه فيه وإن عبد السالم كذبه الفالس وعثمان لني اه وقال ابن حجر حسن غريب
  ه عن ابن عباس ح) كان ال ينفخ يف طعام وال شراب وال يتنفس يف اإلناء (  ٤٥٥

كان ال ينفخ يف طعام وال شراب فإن كان النفخ حلرارة صرب حىت يربد أو ألجل قذاة أبصرها فليمطها بنحو أصبع 
نفس يف جوف اإلناء ألنه يغري املاء إما لتغري الفم باملأكول أو عود فال حاجة للنفخ وكان ال يتنفس يف اإلناء أي ال يت

  وإما لترك السواك وإما ألن النفس يصعد ببخار املعدة ه عن ابن عباس ورواه عنه الطرباين أيضا رمز حلسنه
  حم خد د ن عن أنس صح) كان ال يواجه أحدا يف وجهه بشيء يكرهه (  ٤٥٦



واملواجهة بالكالم املقابلة به ملن حضر أحدا يف وجهه يعين ال يشافهه بشيء  كان ال يواجه أي ال يقرب من أن يقابل
  يكرهه ألن مواجهته رمبا تفضي

إىل الكفر ألن من يكره يأىب امتثاله عنادا أو رغبة منه يكفر وفيه خمافة نزول العذاب والبالء إذا وقع قد يعم ففي 
حلياء ومنه أخذ بعض أكابر السلف أنه ينبغي إذا أراد أن ترك املواجهة مصلحة وقد كان واسع الصدر جدا غزير ا

ينصح أخا له يكتبه يف لوح ويناوله له كما يف الشعب ويف اإلحياء فينبغي للرجل أن ال يذكر لصاحبه مثل ما يثقل 
عليه وميسك عن ذكر أهله وأقاربه وال يسمعه قدح غريه فيه وكثري يتقرب لصاحبه بذلك وهو خطأ ينشأ عنه 

د ولو فرض فيه مصاحل فال توازي مفاسده ودرؤها أوىل نعم ينبهه بلطف على ما يقال فيه أو يراد به ليحذر مفاس
حم خد د ن يف اليوم والليلة وكذا الترمذي يف الشمائل كلهم عن أنس قال احلافظ العراقي بعد ما عزاه هلؤالء 

ج قال لو أمرمت هذا أن يغسل هذا عنه رمز مجيعا وسنده ضعيف اه وسببه أن رجال دخل وبه أثر صفرة فلما خر
  املصنف حلسنه

  طب عن أيب أمامة ض) كان ال يويل واليا حىت يعممه ويرخي هلا عذبة من جانب األمين حنو األذن (  ٤٥٧
كان ال يويل واليا حىت يعممه بيده الشريفة أي يدير العمامة على رأسه ويرخي هلا عذبة من جانب األمين حنو األذن 

ة إىل من ويل منا من أمر الناس شيئا ينبغي أن يراعي من جتمل الظاهر ما يوجب حتسني صورته يف أعينهم حىت إشار
ال ينفروا عنه وتزدريه نفوسهم وفيه ندب العذبة وعدها املصنف من خصوصيات هذه األمة طب عن أىب أمامة قال 

  ن ثوب وهو ضعيفاهليثمي تبعا لشيخه الزين العراقي يف شرح الترمذي فيه مجيع ب
  ع طب ك عن سهل بن حنيف صح) كان يأيت ضعفاء املسلمني ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم (  ٤٥٨

كان يأيت ضعفاء املسلمني ويزورهم تلطفا وإيناسا هلم ويعود مرضاهم ويدنو من املريض وجيلس عند رأسه ويسأله 
  كيف حاله ويشهد جنائزهم أي

ها لشريف أو وضيع فيتأكد ألمته التأسي به وآثر قوم العزلة ففاهتم هبا خيور كثرية وإن حيضرها للصالة عليها هب
  حصل هلم هبا خري كثري ع طب ك عن سهل بن حنيف

  )كان يؤتى بالتمر فيه دود فيفتشه خيرج السوس منه (  ٤٥٩

  د عن أنس ض
ل التمر بعد تنظيفه من حنو الدود غري منهي كان يؤتى بالتمر ليأكله وفيه دود فيفتشه خيرج السوس منه مث يأكله فأك

عنه وال يعارضه احلديث اآليت هنى أن يفتح التمر ألنه يف متر ال دود فيه وجوز الشافعية أكل دود حنو الفاكهة معها 
حيا وميتا إن عسر متييزه وال جيب غسل الفم منه وظاهر هذا احلديث أن السوس يطلق عليه اسم الدود وعكسه د 

  عن أنس
  ق د عن عائشة صح) كان يؤتى بالصبيان فيربك عليهم وحينكهم ويدعو هلم (  ٤٦٠

كان يؤتى بالصبيان فيربك عليهم أي يدعوا هلم بالربكة ويقرأ عليهم الدعاء بالربكة ذكره القاضي وقيل بارك اهللا 
اإلمداد واإلسعاد واهلداية إىل عليكم وحينكهم بنحو متر من متر املدينة املشهود له بالربكة ومزيد الفضل ويدعو هلم ب

طرق الرشاد وقال الزخمشري بارك اهللا فيه وبارك له وعليه وباركه وبرك على الطعام وبرك فيه إذا دعا له بالربكة 
قال الطييب وبارك عليه أبلغ فإن فيه تصويب للربكات وإفاضتها من السماء وفيه ندب التحنيك وكون احملنك ممن 



ة ظاهر صنيع املصنف أن كال منهم روى اللفظ املزبور بتمامه واألمر خبالفه فالبخاري إمنا يتربك به ق د عن عائش
  رواه بدون وحينكهم

طس ك وأبو ) كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره ويأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه (  ٤٦١
  نعيم يف الطب عن أنس صح

لرطب بيمينه أي بيده اليمىن والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ ليكسر كان إذا أكل رطبا وبطيخا معا يأخذ ا
حر هذا برد هذا وعكسه وكان أي البطيخ أحب الفاكهة إليه فيه جواز األكل باليدين مجيعا قال الزين العراقي 

يديه رطبات  يف إحدى} صلى اهللا عليه وسلم{ويشهد له ما رواه أمحد عن أيب جعفر قال آخر ما رأيت رسول اهللا 
ويف األخرى قثاء يأكل بعضا من هذه وبعضا من هذه قال أعين الزين العراقي وال يلزم من هذا احلديث لو ثبت 
أكله بشماله فلعله كان يأكل بيده اليمىن من الشمال رطبة فيأكلها مع ما يف ميينه فال مانع من ذلك قال احلافظ 

فلم أر له أصال إال يف خرب معضل مضعف رواه التوقاين وأكله باخلبز  وأما أكله البطيخ بالسكر الذي ذكره الغزايل
ال أصل له بل إمنا ورد أكل العنب باخلبز يف خرب رواه ابن عدي بسند ضعيف عن عائشة وفيه حل أكل شيئني 
حلاكم فأكثر معا ومنه مجعه بني زبد ولنب ومتر طس ك يف األطعمة وأبو نعيم يف كتاب الطب النبوي عن أنس قال ا

تفرد به يوسف بن عطية الصفار قال الذهيب وهو واه انتهى قال الزين العراقي بعد ما عزاه هلؤالء مجيعا فيه يوسف 
بن عطية الصفار وهو متروك جممع على ضعفه وقال اهليثمي بعد عزوه للطرباين فيه يوسف بن عطية الصفار وهو 

  متروك
  هب عن عمر ض) كان يأخذ القرآن من جربيل مخسا مخسا (  ٤٦٢

كان يأخذ القرآن من جربيل مخسا مخسا أي يتلقنه منه كذلك فيحتمل أن املراد مخس آيات وحيتمل األحزاب 
  وحيتمل السور ومل أر من تعرض لتعيني ذلك هب عن عمر ابن اخلطاب

  ع عن سلمة ابن األكوع ض) كان يأخذ املسك فيمسح به رأسه وحليته (  ٤٦٣

به رأسه وحليته قال حجة اإلسالم اجلاهل يظن أن ذلك وما جييء يف احلديث بعده من  كان يأخذ املسك فيمسح
حب التزين للناس قياسا على أخالق غريه وتشبيها للمالئكة باحلدادين وهيهات فقد كان مأمورا بالدعوة وكان من 

نفوسهم فينفرهم ذلك ويتعلق  وظائفه أن يسعى يف تعظيم أمر نفسه يف قلوهبم وحتسني صورته يف أعينهم لئال تزدريه
  املنافقون به يف تنفريهم وهذا الفعل واجب على كل عامل تصدى لدعوة اخللق إىل احلق ع عن سلمة ابن األكوع

  ت عن ابن عمرو ض) كان يأخذ من حليته من عرضها وطوهلا (  ٤٦٤
سياق ابن اجلوزي للحديث كان كان يأخذ من حليته من عرضها وطوهلا هكذا يف نسخ هذا اجلامع والذي رأيته يف 

يأخذ من حليته من طوهلا وعرضها بالسوية هكذا ساقه فلعل لفظ بالسوية سقط من قلم املؤلف وذلك ليقرب من 
التدوير مجيع اجلوانب ألن االعتدال حمبوب والطول املفرط قد يشوه اخللقة ويطلق ألسنة املغتابني فلعل ذلك 

ة وجعلها طاقة فإنه مكروه وكان بعض السلف يقبض على حليته فيأخذ ما حتت مندوب ما مل ينته إىل تقصيص اللحي
القبضة وقال النخعي عجبت للعاقل كيف ال يأخذ من حليته فيجعلها بني حليتني فإن التوسط يف كل شيء حسن 

لنحو ولذلك قيل كلما طالت اللحية تشمر العقل كما حكاه الغزايل ففعل ذلك إذا مل يقصد الزينة والتحسني 
النساء سنة كما عليه مجع منهم عياض وغريه لكن اختار النووي تركها حباهلا مطلقا وأما حلق الرأس ففي املواهب مل 

يرو أنه حلق رأسه يف غري نسك فتبقية شعر الرأس سنة ومنكرها مع علمه بذلك جيب تأديبه اه مث إن فعله هذا ال 



منها لغري حاجة أو لنحو تزين وهذا فيما احتيج إليه لتشعث أو يناقض قوله أعفوا اللحى ألن ذلك ينايف األخذ 
إفراط طول يتأذى به وقال الطييب املنهي عنه هو قصها كاألعاجم أو وصلها كذنب احلمار وقال ابن حجر املنهي 

  عنه االستئصال أو ما قاربه خبالف األخذ املذكور

ومل يتخذ حليته بني حليتني كان يف عقله شيء وكان املأمون  تتمة قال احلسن بن املثىن إذا رأيت رجال له حلية طويلة
جالسا مع ندمائه مشرفا على دجلة يتذاكرون أخبار الناس فقال املأمون ما طالت حلية إنسان قط إال ونقص من 

  عقله
يكون يف  بقدر ما طالت منها وما رأيت عاقال قط طويل اللحية فقال بعض جلسائه وال يرد على أمري املؤمنني أنه قد

طوهلا عقل فبينما هم يتذاكرون إذ أقبل رجل طويل اللحية حسن اهليئة فاخر الثياب فقال املأمون ما تقولون يف هذا 
فقال بعضهم عاقل وقال بعضهم جيب كونه قاضيا فأمر املأمون بإحضاره فوقف بني يديه فسلم فأجاد فأجلسه 

مسك قال أبو محدوية والكنية علوية فضحك املأمون وغمز جلساءه املأمون واستنطقه فأحسن النطق فقال املأمون ما ا
مث قال ما صنعتك قال فقيه أجيد الشرع يف املسائل فقال نسألك عن مسألة ما تقول يف رجل اشترى شاه فلما 

ا مل تسلمها املشتري خرج من استها بعرة ففقأت عني رجل فعلى من الدية قال على البائع دون املشتري النه ملا باعه
  يشترط أن يف استها منجنيقا قضحك املأمون حىت استلقى على قفاه مث أنشد

  ما أحد طالت له حلية
  فزادت اللحية يف هيئته
  إال وما ينقص من عقله
  أكثر مما زاد يف حليته

ت يف االستئذان عن ابن عمرو ابن العاص وقال غريب وفيه عمرو بن هارون قال الذهيب ضعفوه وقال ابن اجلوزي 
حديث ال يثبت واملتهم به عمرو بن هارون البلخي قال العقيلي ال يعرف إال به وقال حيىي كذا وقال النسائي 

متروك وقال البخاري ال أعرف لعمرو بن هرون حديثا ليس له أصل إال هذا ويف امليزان قال صاحل جزره عمرو بن 
  ه هذا اخلرب فاحلديث موضوع ال أصل لههرون كذاب وقال ابن حبان يروى عن الثقات املعضالت مث أورد ل

  د عن سهل بن سعد ت عن عائشة طب عن عبد اهللا بن جعفر صح) كان يأكل البطيخ بالرطب (  ٤٦٥

كان يأكل البطيخ بكسر الباء وبعض أهل احلجاز جيعل الطاء مكان الباء قال ابن السكيت يف باب ما هو مكسور 
تفتح األول وهو غلط لفقد فعيل بالفتح بالرطب مثر النخل إذا أدرك  األول وتقول هو البطيخ والبطيخ والعامة

ونضج قبل أن يتتمر وذلك ليكسر حر هذا برد هذا فبجمعهما حيصل االعتدال قال يف املناهج والبطيخ الذي وقع 
صطفى يف احلديث هو األخضر وقيل األصفر ورجح الثاين وال مانع أنه أكلهما وذكر العارف العمودي أنه رأى امل

  يف} صلى اهللا عليه وسلم{
املنام يأكل بطيخا أصفر يشقه بإهبام يده الكرمية فيأكله ه عن سهل بن سعد الساعدي ت عن عائشة ظاهره أن 
هذين تفردا به من بني الستة وليس كذلك بل رواه عنها أيضا النسائي لكنه قدم وأخر فقال كان يأكل الرطب 

اهللا بن جعفر رمز املصنف لصحته وهو كما قال فقد قال احلافظ العراقي إسناده  بالبطيخ وذا ال أثر له طب عن عبد
  صحيح
  ك عن أنس صح) كان يأكل الرطب ويلقي النوى على الطبق (  ٤٦٦



كان يأكل الرطب ويلقي النوى على الطبق يعارضه احلديث اآليت هنى أن تلقى النواة على الطبق الذي هو يؤكل 
املراد هنا الطبق املوضوع حتت إناء الرطب ال الطبق الذي فيه الرطب فإن وضعه مع منه الرطب والتمر ولعل 

الرطب يف إناء واحد رمبا تعافه النفوس ك يف األطعمة عن أنس وقال على شرطهما وأقره الذهيب قال احلافظ 
وكان حيفظ النوى العراقي وأخرج أبو بكر الشافعي يف فوائده عن أنس بسند ضعيف أنه أكل الرطب يوما بيمينه 

يف يساره فمرت شاة فأشار إليها بالنوى فجعلت تأكل من كفه اليسرى ويأكل هو بيمينه حىت فرغ وانصرفت 
  الشاة
  طب عن ابن عباس ض) كان يأكل العنب خرطا (  ٤٦٧

كان يأكل العنب خرطا يقال خرط العنقود واخترطه إذا وضعه يف فيه فأخذ حبه وأخرج عرجونه عاريا ذكره 
لزخمشري ويف رواية ذكرها ابن األثري خرصا بالصاد بدل الطاء طب وكذا العقيلي يف الضعفاء كالمها من حديث ا

داود بن عبد اجلبار عن أيب اجلارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس قال العقيلي وال أصل له وداود ليس بثقة 
نكر احلديث وساق له من مناكريه هذا وخرجه وال يتابع عليه ويف امليزان عن النسائي متروك وعن البخاري م

البيهقي يف الشعب من طريقني قال ليس فيه إسناد قوي وقال العراقي يف ختريج اإلحياء طرقه ضعيفة ورواه ابن 
  عدي من طريق آخر عن ابن عباس وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات
تصرها فلم يتعقبه إال بأن الزين العراقي اقتصر وقال فيه حسني بن قيس ليس بشيء كذاب وأقره عليه املؤلف يف خم

  على تضعيفه وخرجه ابن القيم من حديث ابن عمر وقال فيه داود بن عبد اجلبار كذبوه
  الطيالسي عن جابر ح) كان يأكل اخلربز بالرطب ويقول مها األطيبان (  ٤٦٨

ن املراد األخضر ألن يف األصفر حرارة كان يأكل اخلربز خباء معجمة وراء وزاي نوع من البطيخ األصفر وزعم أ
كالرطب رده ابن حجر بأن يف األصفر بالنسبة للرطب بردا وإن كان فيه طرف حرارة بالرطب ويقول مها األطيبان 

  أي مها أطيب أنواع الفاكهة الطيالسي أبو داود عن جابر ابن عبد اهللا رمز حلسنه
  عن سلمان ابن سعد عن عائشة وعن أيب هريرة صح حم طب) كان يأكل اهلدية وال يأكل الصدقة (  ٤٦٩

كان يأكل اهلدية وال يأكل الصدقة ملا يف اهلدية من اإلكرام واإلعظام وملا يف الصدقة من معىن الذل والترحم وهلذا 
كان من خصائصه حترمي صدقة الفرض والنفل عليه معا حم طب عن سلمان الفارسي ابن سعد يف طبقاته عن عائشة 

هريرة كالم املصنف كالصريح يف أنه ليس يف الصحيحني وال يف أحدمها وإال ملا عدل عنه على القانون  وعن أيب
املعروف وهو ذهول عجيب فقد قال احلافظ العراقي وغريه إنه متفق عليه باللفظ املزبور عن أيب هريرة املذكور 

  وأول ناس هم أول الناس

  )كان يأكل القثاء بالرطب (  ٤٧٠

  عبد اهللا بن جعفر صح عن ٤حم ق 
كان يأكل القثاء بكسر القاف وقد تضم بالرطب قال الكرماين الباء للمصاحبة أو للمالصقة اه وذلك ألن الرطب 

  حار رطب يف الثانية يقوي املعدة
الباردة وينفع الباه لكنه سريع العفن معكر للدم مصدع مورث للسدد ووجع املثانة واألسنان والقثاء بارد رطب يف 

الثانية منعش للقوى مطفئ للحرارة امللتهبة ففي كل منهما إصالح لآلخر وإزالة ألكثر ضرره وفيه حل رعاية 



  صفات األطعمة وطبائعها واستعماهلا على الوجه الالئق هبا على قانون الطب
ت يف ميني النيب تنبيه قال ابن حجر جاء عن الطرباين كيفية أكله هلما فأخرج يف األوسط عن عبد اهللا بن جعفر رأي

كلهم يف  ٤قثاء ويف مشاله رطب وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة ويف سنده ضعف حم ق } صلى اهللا عليه وسلم{
األطعمة عن عبد اهللا بن جعفر ابن أيب طالب وعزوه للستة مجيعا خيالف قول الصدر املناوي رواه اجلماعة إال 

  ل القثاء بامللح فقال احلافظ العراقي فيه متروكالنسائي وأما خرب ابن عباد عن عائشة كان يأك
  حم م د عن كعب بن مالك صح) كان يأكل بثالث أصابع ويلعق يده قبل أن ميسحها (  ٤٧١

كان يأكل بثالث أصابع مل يعينها هنا وعينها يف خرب آخر فقال اإلهبام والين تليها والوسطى ويلعق يده يعين أصابعه 
قيل أراد باليد الكف كلها فيشمل احلكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو بعضها فأطلق عليها اليد جتوزا و

قال ابن حجر وهذا أوىل قبل أن ميسحها حمافظة على بركة الطعام فيسن ذلك مؤكدا كما يسن االقتصار على 
ألصابع ولفظه عن كعب ثالث أصابع فال يستعني بالرابعة واخلامسة إال لعذر وقد جاء يف أوسط الطرباين صفة لعق ا

يأكل بأصابعه الثالث باإلهبام واليت تليها والوسطى مث رأيته يلعق } صلى اهللا عليه وسلم{بن عجرة رأيت املصطفى 
أصابعه الثالث قبل أن ميسحها الوسطى مث اليت تليها قال العراقي يف سره أن الوسطى أكرب تلويثا ألهنا أطول فيبقى 

ا لطوهلا أول ما ينزل يف الطعام وحيتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه جلهة وجهه فإذا فيها من الطعام أكثر وألهن
  ابتدأ بالوسطى انتقل إىل السبابة على جهة ميينه وكذا اإلهبام

} صلى اهللا عليه وسلم{تتمة روى احلكيم الترمذي عن ميمونة بنت كردم قال خرجت يف حجة حجها رسول اهللا 
وطول أصبعه اليت تلي اإلهبام أطول على سائر أصابعه وقال يف موضع } هللا عليه وسلمصلى ا{فرأيت رسول اهللا 
  آخر روى عن

أن املشرية كانت أطول من الوسطى مث الوسطى أقصر منها مث البنصر } صلى اهللا عليه وسلم{اصابع رسول اهللا 
العراقي وروى الدار قطين يف أقصر من الوسطى حم م د يف األطعمة عن كعب بن مالك ومل خيرجه البخاري قال 

مل يأكل بأصبعني وقال إنه أكل الشياطني وأخرج عنه بسند } صلى اهللا عليه وسلم{األفراد عن ابن عباس أن النيب 
  ضعيف ال تأكل بأصبع فإنه أكل امللوك وال بأصبعني فإنه أكل الشاطني

  د هق عن عائشة صح) ذا حبر هذا كان يأكل الطبيخ بالرطب ويقول يكسر حر هذا بربد هذا وبرد ه(  ٤٧٢

كان يأكل الطبيخ بتقدمي الطاء لغة يف البطيخ بوزنه بالرطب واملراد األصفر بدليل ثبوت لفظ اخلربز بدل البطيخ يف 
الرواية املارة وكان يكثر وجوده باحلجاز خبالف األخضر وقال ابن القيم املراد األخضر قال زين احلفاظ العراقي 

ث دال على أن كل واحد منهما فيه حرارة وبرودة ألن احلرارة يف أحدمها والربودة يف اآلخر قال وفيه نظر واحلدي
بعض األطباء والبطيخ بارد رطب فيه جالء وهو أسرع احندارا عن املعدة من القثاء واخليار وهو سريع االستحالة إىل 

ا عدله بقليل حنو زجنبيل ويقول يكسر حر هذا أي خلط صادفه يف املعدة وإذا أكله حمرور نفعه جدا وإذا كان مربود
أي الرطب بربد هذا أي البطيخ وبرد هذا حبر هذا قال ابن القيم وذا من تدبري الغذاء احلافظ للصحة ألنه إذا كان 
يف أحد املأكولني كيفية حتتاج إىل كسر وتعديل كسرها وعدهلا بضدها اه قيل وأراد البطيخ قبل النضج فإنه بعده 

رطب د يف األطعمة هق كالمها عن عائشة قال ابن القيم يف البطيخ عدة أحاديث ال يصح منها شيء غري هذا حار ال
  احلديث الواحد

  طب عن عامر ابن ربيعة ض) كان يأكل بثالث أصابع ويستعني بالرابعة (  ٤٧٣



  كان يأكل بثالث أصابع ويستعني بالرابعة قال بعضهم ورمبا أكل بكفه كلها
عريب يف شرح الترمذي ويدل على األكل بالكف كلها أنه عليه السالم كان يتعرق العظم وينهش اللحم قال ابن ال

وال ميكن ذلك عادة إال بالكف كلها قال الزين العراقي وفيه نظر ألنه ميكن بالثالث سلمنا لكنه ممسك بكفه كلها 
هذا احلديث ال يعارضه ما خرجه سعيد بن  ال آكل هبا سلمنا لكن حمل الضرورة ال يدل على عموم األحوال مث إن

منصور من مرسل الزهري أنه عليه السالم كان إذا أكل أكل خبمس ألنه كان خيتلف باختالف األحوال طب عن 
عامر ابن ربيعة قال الزين العراقي ورويناه عنه يف الغيالنيات وفيه القاسم بن عبد اهللا العمري هالك قال ويف مصنف 

  يأكل خبمس} صلى اهللا عليه وسلم{الزهري مرسال كان النيب  ابن أيب شيبة عن

  )كان يأكل مما مست النار مث يصلي وال يتوضأ (  ٤٧٤

  طب عن ابن عباس صح
كان يأكل مما مست النار مث يصلي وال يتوضأ وفيه رد على من ذهب إىل وجوب الوضوء مما مسته وحديثه منسوخ 

  ء يف بعض الروايات طب عن ابن عباس ورمز املصنف حلسنههبذا فإنه كان آخر األمرين منه كما جا
  حم عن أنس ح) كان يأمر بالباه وينهى عن التبتل هنيا شديدا (  ٤٧٥

كان يأمر بالباه يعين النكاح وهل املراد هنا العقد الشرعي أو الوطء فيه احتماالن لكن من املعلوم أن العقد ال يراد 
وهو يف حيز املنع فقد يريد الرجل العقد لتصليح املرأة له شأنه وتضبط بيته به إال الوطء كذا زعمه ابن بزيزه 

وعياله على العادة املعروفة وال يريد الوطء والصواب أن املراد الوطء لتصريح األخبار بأن حثه على التزويج لتكثري 
لتلذذ هبن وعكسه فليس أمته وذا ال حيصل مبجرد العقد فافهم وينهى عن التبتل أي رفض الرجل للنساء وترك ا

املراد هنا مطلق التبتل الذي هو ترك الشهوات واالنقطاع إىل العبادة بل تبتل خاص وهو انقطاع الرجال عن النساء 
  وعكسه هنيا شديدا متامه عند خمرجه أمحد ويقول تزوجوا الودود

ى عنه أمته اه حم والطرباين يف الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة وكان التبتل من شريعة النصارى فنه
األوسط من حديث حفص بن عمر عن أنس وقد ذكره ابن أيب حامت وروى عنه مجع وبقية رجاله رجال الصحيح 

  ذكره اهليثمي ورواه عنه ابن حبان باللفظ املزبور ومن مث رمز حلسنه
سبح ثالثا وثالثني وتكرب ثالثا وثالثني كان يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام أن حتمد ثالثا وثالثني وت(  ٤٧٦

  ابن منده عن حابس ض) 

كان يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام ظاهرة مشول نوم الليل والنهار أن حتمد اهللا ثالثا وثالثني أي تقول 
ني مرة وتكرب احلمد هللا وتكرره ثالثا وثالثني مرة وتسبح ثالثا وثالثني أي تقول سبحان اهللا وتكررها ثالثا وثالث

ثالثا وثالثني أي تقول اهللا أكرب وتكرره كذلك وهي الباقيات الصاحلات يف قول ترمجان القرآن فيندب ذلك عند 
  إرادة النوم ندبا مؤكدا للنساء ومثلهن الرجال فتخصيصهن بالذكر ليس إلخراج غريهن ابن منده عن حابس

  عن أنس ح ابن عساكر) كان يأمر باهلدية صلة بني الناس (  ٤٧٧
كان يأمر أصحابه باهلدية يعين بالتهادي بقرينة قوله صلة بني الناس ألهنا من أعظم أسباب التحابب بينهم ابن 

عساكر يف تارخيه عن أنس ظاهر صنيع املصنف أنه ال يوجد خمرجا ألحد من املشاهري الذين وضع هلم الرموز وهو 
عن أنس املذكور وفيه سعيد بن بشري قال الذهيب وثقه شعبة  عجب فقد خرجه البيهقي يف الشعب باللفظ املزبور



وضعفه غريه وخرجه الطرباين يف الكبري باللفظ املزبور وزيادة قال اهليثمي فيه سعيد بن بشري قد وثقه مجع وضعفه 
عض آخرون وبقية رجاله ثقات اه فلعل املؤلف مل يقف على ذلك أو مل يستحضره وإال ملا أبعد النجعة وعزاه لب

  املتأخرين مع قوة سنده ووثاقة رواته
  كان يأمر بالعتاقة يف صالة الكسوف د ك عن أمساء صح ٤٧٨

كان يأمر بالعتاقة بالفتح مصدر يقال عتق العبد عتقا وعتاقا وعتاقة يف صالة الكسوف يف رواية يف كسوف الشمس 
اب الكسوف عن أمساء بنت أيب بكر وظاهر وأفعال الرب كلها متأكدة الندب عند اآليات ال سيما العتق د ك يف ب

صنيع املصنف أنه مل خيرجه من الستة غري أيب داود واألمر خبالفه فقد رواه سلطان الفن البخاري عن أمساء يف 
مواضع منها الطهارة والكسوف وإذا كانت رواية أحد الشيخني رواية موفيه بالغرض من معىن حديث فالعدول عنه 

  غري جيد
  م عن عائشة صح) أمر أن نسترقي من العني كان ي(  ٤٧٩

كان يأمر أن نسترقي من العني فإهنا حق كما ورد يف عدة أخبار م عن عائشة ويف رواية له عنها أيضا كان يأمرين أن 
  أسترقي من العني

  ت عن ابن عمر صح) كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصالة يوم الفطر (  ٤٨٠
ة زكاة الفطر بعد صالة الصبح قبل الغدو للصالة أي صالة العيد يوم الفطر قال عكرمة كان يأمر بإخراج الزكا

يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بني يدي صالته فإنه تعاىل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى واألمر 
عي والتعبري بالصالة غالب للندب فله تأخريه إىل غروب مشس العيد نعم حيرم تأخري أدائها عنه بال عذر عند الشاف

  من فعلها أول النهار فإن أخرت سن األداء أوله ت عن ابن عمر رمز حلسنه
  كان يأمر بناته ونساءه أن خيرجن يف العيدين حم عن ابن عباس ح ٤٨١

عاء كان يأمر بناته ونساءه أن خيرجن يف العيدين الفطر واالضحى إىل املصلى لتصلي من ال عذر هلا وتنال بركة الد
من هلا عذر وفيه ندب خروج النساء لشهود العيدين هبهن شواب أو ذوات هيئة أو ال وقد اختلف فيه السلف 

فنقل وجوبه عن أيب بكر وعلي وابن عمر واستدل له خبرب أمحد وغريه بإسناد قال ابن حجر ال بأس به حق على كل 
لشافعي على استثناء ذوي اهليآت والشابة حم ذات نطاق اخلروج يف العيدين ومنهم من محله على الندب ونص ا

  عن ابن عباس
  طب عن عتبة ابن عبد ح) كان يأمر بتغيري الشعر خمالفة لألعاجم (  ٤٨٢

كان يأمر بتغيري الشعر أي بتغيري لونه األبيض باخلضاب بغري سواد كما بينته روايات أخر وعلل ذلك بقوله خمالفة 
م واألعاجم مجع أعجم أو أعجمي وهم خالف العرب طب عن عتبة بن عبد لألعاجم أي فإهنم ال يصبغون شعوره

  قال اهليثمي فيه األحوص بن حكيم ضعيف فرمزه حلسنه غري جيد
  طب عن وائل بن حجر ض) كان يأمر بدفن الشعر واألظافر (  ٤٨٣

ريمها ألن اآلدمي حمترم كان يأمر بدفن الشعر املبان بنحو قص أو حلق أو نتف واألظافر املبانة بقص أو قطع أو غ
وجلزئه حرمة كله فأمر بدفنه لئال تتفرق أجزاؤه وقد يقع يف النار أو يف غريها من األقذار كما سبق طب عن وائل 

بن حجر بضم املهملة وسكون اجليم ابن سعد بن مسرور احلمصي صحايب جليل كان من ملوك اليمن مث سكن 
  الكوفة



احلكيم ) من اإلنسان الشعر والظفر والدم واحليضة والسن والعلقة واملشيمة كان يأمر بدفن سبعة أشياء (  ٤٨٤
  عن عائشة ض

  كان يامر بدفن سبعة أشياء من اإلنسان الشعر والظفر والدم واحليضة بكسر
احلاء خرقة احليض والسن والعلقة واملشيمة ألهنا من أجزاء اآلدمي فتحترم كما حتترم مجلته ملا ذكر قال احلكيم 

احتجم وقال لعبد اهللا بن الزبري أخفه حيث ال يراك أحد فلما برز } صلى اهللا عليه وسلم{ي أن رسول اهللا ورو
شربه ورجع فقال ما صنعت فقال جعلته يف أخفى مكان عن الناس فقال شربته قال نعم قال له ويل للناس منك 

كيم خرجه بسنده كعادة احملدثني وليس وويل لك من الناس احلكيم الترمذي عن عائشة ظاهر صنيع املصنف أن احل
  كذلك بل قال وعن عائشة بل ساقه بدون سندكما رأيته يف كتابه النوادر فلينظر

  طب عن قتادة الرهاوي ح) كان يأمر من أسلم أن خيتنت ولو كان ابن مثانني سنه (  ٤٨٥
بن مثانني سنة فقد اختنت إبراهيم كان يأمر من أسلم من الرجال أن خيتنت وإن كان قد كرب وطعن يف السن مثل ا

اخلليل بالقدوم وهو ابن مثانني سنة كما مر طب عن قتادة ابن عياض الرهاوي بضم الراء وخفة اهلاء نسبة إىل 
  الرهاء مدينة من بالد اجلزيرة وقيل اجلرشي رمز املصنف حلسنه

  م د عن ميمونة صح) كان يباشر نساءه فوق اإلزار وهن حيض (  ٤٨٦

اشر نساءه أي يتلذذ ويتمتع حبالئله بنحو ملس بغري مجاع فوق اإلزار وهن حيض بضم احلاء وشد الياء مجع كان يب
حائض وفيه جواز التمتع باحلائض فيما عدا ما بني السرة والركبة وكذا فيما بينهما إذا كان مث حائل مينع من مالقاة 

  د عن ميمونة زوجته البشرة واحلديث خمصص آلية فاعتزلوا النساء يف احمليض م
  طب عن أم سلمة ض) كان يبدأ بالشراب إذا كان صائما وكان ال يعب يشرب مرتني أو ثالثا (  ٤٨٧

كان يبدأ بالشراب أي يشرب ما يشرب من املائع كماء ولنب إذا كان صائما وأراد الفطر فيقدمه على األكل وكان 
وجع الكبد كما صرح به هكذا يف رواية من العب بل إذا شرب ال يعب أي ال يشرب بال تنفس فإن الكباد أي 

يشرب مرتني بأن يشرب مث يزيله عن فيه ويتنفس خارجه مث يشرب مث هكذا مث يقول هو أهنأ وأمرأ وأروى وآفات 
العب كثرية طب عن أم سلمة قال اهليثمي فيه حيىي بن عبد احلميد احلماين وهو ضعيف وأعاده يف موضع آخر وقال 

  اين بإسنادين وشيخه يف أحدمها أبو معاوية الضرير ومل أعرفه وبقية رجاله ثقاترواه الطرب
  ن عن أنس ح) كان يبدأ إذا أفطر بالتمر (  ٤٨٨

كان يبدأ إذا أفطر من صومه بالتمر أي إن مل جيد رطبا وإال قدمه عليه كما جاء يف رواية أخرى ن عن أنس ابن 
  مالك ورمز املصنف حلسنه

  د حب عن عائشة ح) إىل التالع  كان يبدو(  ٤٨٩
كان يبدو إىل التالع لفظ رواية البخاري يف األدب املفرد إىل هؤالء التالع وهي بكسر التاء مجع تلعة بفتحها 

ككلبة وكالب وهي جمرى املاء من أعلى الوادي إىل أسفله وهي أيضا ما احندر من األرض وما أشرف منها فهي من 
النهاية وغريمها واملراد أنه كان خيرج إىل البادية ألجلها د حب عن عائشة ورواه عنها األضداد كما يف املصباح و

  أيضا البخاري يف كتاب األدب املفرد فكان ينبغي عزوة إليه أيضا وقد رمز املصنف حلسنه
  طس حل عن ابن عمر ض) كان يبعث إىل املطاهر فيؤتى باملاء فيشربه يرجو بركة أيدي املسلمني (  ٤٩٠



ن يبعث إىل املطاهر مجع مطهرة بكسر امليم كل إناء يتطهر منه واملراد هنا حنو احلياض واملساقي والربك املعدة كا
  للوضوء فيؤتى إليه باملاء منها فيشربه وكان يفعل ذلك يرجو بركة أيدي املسلمني أي يؤمل حصول بركة

طهرين فيا له من شرف ما أعظمه كيف وقد أيدي الذين تطهروا من ذلك املاء وهذا فضل عظيم وفخر جسيم للمت
  نص اهللا يف التنزيل على حمبتهم صرحيا حيث قال إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين

وهذا حيمل من له أدىن عقل على احملافظة على إدامة الوضوء ومن مث صرح بعض أجالء الشافعية بتأكد ندبه وأما 
اخلطاب قال اهليثمي رجاله موثقون ومنهم عبد العزيز بن أيب رواد الصوفية فعندهم واجب طس عن ابن عمر ابن 

  ثقة نسب إىل اإلرجاء
حم ت ه عن ابن ) كان يبيت الليايل املتتابعة طاويا وأهله ال جيدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعري (  ٤٩١

  عباس ح
 على االتصال طاويا أي خايل البطن جائعا هو كان يبيت الليايل املتتابعة أي املتوالية يعين كان يف بعض تلك الليايل

وأهله عطف على الضمري املرفوع املؤكد باملنفصل أكد ذلك بقوله ال جيدون أي الرسول وأهله عشاء بالفتح ما 
يؤكل عند العشاء بالكسر مبعىن آخر النهار يعين ال جيدون ما يتعشون به يف الليل وقد أفاد ذلك ما كان دأبه 

قلل من الدنيا والصرب على اجلوع وجتنب السؤال رأسا كيف وهو أشرف الناس نفسا وفيه فضل وديدنه من الت
صلى اهللا عليه {الفقر والتجنب عن السؤال مع اجلوع وكان أكثر خبزهم خبز الشعري أي كان أكثر خبز النيب 

شعري يومني متتابعني ففي خرب وأهله خبز الشعري فكانوا يأكلونه من غري خنل بل كانوا ال يشبعون من خبز ال} وسلم
} صلى اهللا عليه وسلم{الترمذي عن عائشة ما شبع آل حممد من خبز الشعري يومني متتابعني حىت قبض رسول اهللا 

وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إال شطر شعري يف } صلى اهللا عليه وسلم{وروى الشيخان عنها تويف رسول اهللا 
أته وولده والذين يف عياله ونفقته حم ت ه عن ابن عباس رمز حلسنه وفيه أبو رف قال يف املغرب وأهل الرجل امر
  العالء البصري ثقة لكنه تغري آخر

  )كان يبيع خنل بين النضري وحيبس ألهله قوت سنتهم (  ٤٩٢

  خ عن عمر صح
على نسبهم  كان يبيع خنل بين النضري ككرمي قبيلة من يهود خيرب من ولد هارون عليه السالم دخوا يف العرب

وحيبس ألهله الذين ميوهنم قوت سنتهم وسبق أن ذا ال ينايف اخلرب املار أنه كان ال يدخر شيئا لغد حلمله على 
  االدخار لنفسه وهذا ادخار لغريه مث حمل حل االدخار ما مل يكن زمن ضيق وإال امتنع خ عن عمر ابن اخلطاب

  ن أيب هريرة ضحم ع) كان يتبع احلرير من الثياب فينزعه (  ٤٩٣
كان يتبع احلرير من الثياب أي اليت فيها حرير فينزعه منها مما يلبسه الرجال ملا يف احلرير من اخلنوثة اليت ال تليق هبم 

  فيحرم لبسه على الرجال حم عن أيب هريرة
  الطيالسي عن أنس ح) كان يتبع الطيب يف رباع النساء (  ٤٩٤

النساء أي نسائه يعين يف منازهلن وأماكن إقامتهن ومواضع اخللوة هبن  كان يتبع الطيب بكسر فسكون يف رباع
والرباع كسهام مجع ربع كسهم حمل القوم ومنزهلم وديار إقامتهم ويطلق على القوم جمازا الطيالسي أبو داود عن 

  أنس ابن مالك رمز حلسنه
  طس عن أيب هريرة ض) كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ ملنزله (  ٤٩٥



بوأ باهلمز لبوله كما يتبوأ ملنزله أي يطلب موضعا يصلح كما يطلب موضعا يصلح للسكىن يقال تبوأ منزال كان يت
أي اختذه فاملراد اختاذ حمل يصلح للبول فيه قال احلافظ العراقي واستعمال هذه اللفظة على جهة التأكيد واملراد أنه 

استصالح املنزل الذي يراد للدوام وفيه أنه يندب  يبالغ يف طلب ما يصلح لذلك ولو قصر زمنه كما يبالغ يف
لقاضي احلاجة أن يتحرى أرضا لينة من حنو تراب أو رمل لئال يعود عليه الرشاش فينجسه فإذا مل جيد إال صلبة لينها 

  بنحو عود وفيه أنه ال بأس بذكر لفظ البول وترك الكناية عنه طس عن أيب هريرة قال الويل
عبيد وأبوه غري معروفني وقال اهليثمي هو من رواية حيىي ابن عبيد بن رجى عن أبيه ومل أر من  العراقي فيه حيىي بن

  ذكرمها وبقية رجاله ثقات
  ت ن عن عائشة ح) كان يتحرى صيام االثنني واخلميس (  ٤٩٦

وم فيهما كان يتحرى صيام لفظ رواية الترمذي صوم االثنني واخلميس أي يتعمد صومهما أو جيتهد يف إيقاع الص
ألن ألعمال تعرض فيهما كما علله به يف خرب آخر رواه الترمذي وألنه تعاىل يغفر فيهما لكل مسلم إال املتهاجرين 

كما رواه أمحد واستشكل استعمال االثنني بالياء والنون مع تصرحيهم بأن املثىن وامللحق به يلزم األلف إذا جعل 
أهل اللسان فيستدل بنطقها به على أنه لغة وفيه ندب صوم االثنني  علما وأعر ب باحلركة وأجيب بأن عائشة من

واخلميس وحتري صومهما وهو حجة على مالك يف كراهته لتحري شيء من أيام األسبوع للصيام ت ن عن عائشة 
لكن زاد النسائي فيه ويصوم شعبان ورمضان وقد رمز حلسنه وأصله قول الترمذي حسن غريب ورواه عنها أيضا 

ماجه وابن حبان وأعله ابن القطان بالراوي عنها وهو ربيعة اجلرشي وأنه جمهول قال ابن حجر وأخطأ فيه فهو ابن 
صحايب وإطالقه التخطئة غري صواب فقد قال شيخه الزين العراقي اختلف يف صحبته واختلف فيه كالم ابن سعد 

ف فيه كالم ابن حبان فذكره يف الصحابة ويف يف طبقاته الكربى من الصحابة ويف الصغرى من التابعني وكذا اختل
وقال أبو حامت ال صحبة له وذكره أبو زرعة يف } صلى اهللا عليه وسلم{التابعني وقال الواقدي إنه مسع من النيب 

  الطبقة الثالثة من التابعني هكذا ساقه يف شرح الترمذي
  عن عبد اهللا بن جعفر صحخ ت عن ابن عمر م ن عن أنس حم ت ه ) كان يتختم يف ميينه (  ٤٩٧

كان يتختم يف ميينه أي يلبس اخلامت يف خنصر يده اليمىن يعين كان أكثر أحوال ذلك وختتم يف يساره والتختم يف 
اليمني ويف اليسار سنة لكنه يف اليمني أفضل عند الشافعي وعكس مالك قال احلافظ الزين العراقي يف شرح 

  الترمذي

ر ورد التختم يف اليمىن من رواية تسعة من الصحابة ويف اليسار من رواية ثالثة كذا وتبعه تلميذه احلافظ ابن حج
قااله لكن يعكر عليه نفل العراقي نفسه التختم يف اليسار عن اخللفاء األربعة وابن عمر وعمرو بن حريث قال 

عار الروافض ال أثر له خ البخاري والتختم يف اليمني أصح شيء يف هذا الباب واليمىن أحق بالزينة وكونه صار ش
  ت عن ابن عمر ابن اخلطاب م ن عن أنس ابن مالك حم ت ه عن عبد اهللا بن جعفر

  )كان يتختم يف يساره (  ٤٩٨

  م عن أنس د عن ابن عمر صح
كان يتختم يف يساره هبذا أخذ مالك ففضل التختم فيها على التختم يف اليمني ومحله الشافعية على بيان اجلواز 

  يف اليسار غري مكروه وال خالف األوىل إمجاعا م عن أنس ابن مالك د عن ابن عمر ابن اخلطاب والتختم



  عد عن ابن عمر ابن عساكر عن عائشة) كان يتختم يف ميينه مث حوله يف يساره (  ٤٩٩
قبه الطربي كان يتختم يف ميينه مث حوله إىل يساره أي وكان آخر األمرين منه كذا ذكره البغوي يف شرح السنة وتع

بأن ظاهره النسخ وليس ذلك مرادا قال يف الفتح لو صح هذا احلديث لكان قاطعا للنزاع لكن سنده ضعيف وقال 
يف التخريج هذه رواية ضعيفة اعتمدها البغوي ومجع هبا ما بني األخبار عد عن ابن عمر ابن اخلطاب ابن عساكر يف 

  عمر يف شرح السنة وهو ضعيف من وجوه تارخيه عن عائشة ورواه أيضا أبو الشيخ عن ابن
  طب عن عبد اهللا بن جعفر ح) كان يتختم بالفضة (  ٥٠٠

  كان يتختم بالفضة وكان أوال يتختم بالذهب مث تركه وهنى عنه طب عن عبد اهللا بن جعفر رمز حلسنه
  د ك عن جابر صح) كان يتخلف يف املسري فيزجي الضعيف ويردف ويدعو هلم (  ٥٠١

أي يتأخر يف املسري أي يف السفر فيزجي مبثناة حتتية مضمونة وزاي معجمة فجيم الضعيف أي يسوقه  كان يتخلف
ليلحقه بالرفاق ويردف حنو العاجز على ظهر الدابة أي دابته أو دابة غريه ويدعو هلم باإلعانة وحنوها ونبه به على 

به قوة أقواهم وأن يتفقد خيلهم ومحوهلم  أدب أمري اجليش وهو الرفق بالسري حبيث يقدر عليه أضعفهم وحيفظ
ويراعي أحواهلم ويعني عاجزهم وحيمل ضعيفهم ومنقطعهم ويسعفهم مباله وحاله وقاله ودعائه ومدده وإمداده د ك 

كالمها يف اجلهاد عن جابر ابن عبد اهللا وقال على شرط مسلم وأقره الذهيب وسكت عليه أبو داود وقال يف 
  سناد حسنالرياض بعد عزوه له إ

  ق ن عن أيب هريرة صح) كان يتعوذ من جهد البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومشاتة األعداء (  ٥٠٢
كان يتعوذ من جهد بفتح اجليم وضمها مشقة البالء بالفتح واملد وجيوز الكسر مع القصر ودرك بفتح الدال والراء 

ويطلق على السبب املؤدي إليه وسوء القضاء أي  وتسكن وهو اإلدراك واللحاق الشقاء مبعجمه مث قاف اهلالك
املقضي وإال فحكم اهللا كله حسن ال سوء فيه ومشاتة األعداء فرحهم ببلية تنزل باملعادي تنكأ القلب أو تبلغ من 

النفس أشد مبلغ وقد أمجع العلماء يف كل عصر على ندب االستعاذة من هذه األشياء وردوا على من شذ من 
  أيب هريرةالزهاد ق ن عن 

  د ن ه عن عمر صح) كان يتعوذ من مخس من اجلنب والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القرب (  ٥٠٣
كان يتعوذ من مخس من اجلنب بضم اجليم وسكون املوحدة الضن بالنفس عن أداء ما يتعني من حنو قتال العدو 

سوء العمر أي عدم الربكة فيه بقوة الطاعة والبخل أي منع بذل الفضل سيما للمحتاج وحب اجلمع واالدخار و
  واإلخالل بالواجبات وفتنة الصدر بفتح الصاد وسكون الدال املهملتني ما ينطوي عليه

الصدر من حنو حسد وغل وعقيدة زائغة وعذاب القرب أي التعذيب فيه بنحو ضرب أو نار أو غريمها على ما وقع 
قصد بذلك تعليم األمة كيف يتعوذون د يف الصالة ن يف االستعاذة ه يف التقصري فيه من املأمورات أو املنهيات وال

  الدعاء عن عمر ابن اخلطاب رمز حلسنه وسكت عليه أبو داود

  )كان يتعوذ من اجلان وعني اإلنسان حىت نزلت املعوذتان فلما نزلت أخذ هبما وترك ما سوامها (  ٥٠٤

  ت ن ه والضياء عن أيب سعيد صح
ان أي يقول أعوذ باهللا من اجلان وعني اإلنسان من ناس ينوس إذا حترك وذلك يشترك فيه اجلن كان يتعوذ من اجل

واإلنس وعني كل ناظر حىت نزلت املعوذتان فلما نزلت أخذ هبما وترك ما سوامها أي مما كان يتعوذ به من الكالم 



ن يرقي هبا تارة ويرقي باملعوذتني أخرى ملا غري القرآن ملا ثبت أنه كان يرقي بالفاحتة وفيهما االستعاذة باهللا فكا
تضمنتاه من االستعاذة من كل مكروه إذا االستعاذة من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه يف األشباح واألرواح 
االستعاذة من شر الغاسق وهو الليل وآيته أو القمر إذا غاب يتضمن االستعاذة من شر ما ينتشر فيه من األرواح 

ستعاذة من شر النفاثات تتضمن االستعاذة من شر السواحر وسحرهن واالستعاذة من شر احلاسد اخلبيثة واال
تتضمن االستعاذة من شر النفوس اخلبيثة املؤذية والسورة الثانية تتضمن االستعاذة من شر اإلنس واجلن فجمعت 

ل ابن حجر هذا ال يدل على املنع السورتان االستعاذة من كل شر فكانتا جديرين باألخذ هبما وترك ما عدامها قا
من التعوذ بغري هاتني السورتني بل يدل على األولوية سيما مع ثبوت التعوذ بغريمها وإمنا اكتفى هبما ملا اشتملتا عليه 

من جوامع الكلم واالستعاذة من كل مكروه مجلة وتفصيال ت ن ه والضياء املقدسي يف املختارة عن أيب سعيد 
  مذي حسن غريباخلدري وقال التر

  طب عن أيب أمامة ض) كان يتعوذ من موت الفجأة وكان يعجبه أن ميرض قبل أن ميوت (  ٥٠٥
  كان يتعوذ من موت الفجاءة بالضم واملد ويفتح ويقصر البغتة وكان يعجبه

عشر  أن ميرض قبل أن ميوت وقد وقع ذلك فإنه مرض يف ثاين ربيع األول أو ثامنه أو عاشره مث أمتد مرضه اثين
  يوما طب عن أيب أمامة الباهلي

  )كان يتفاءل وال يتطري وكان حيب االسم احلسن (  ٥٠٦

  حم عن ابن عباس ح
كان يتفاءل باهلمز أي إذا مسع كلمة حسنة تأوهلا على معىن يوافقها وال يتطري أي ال يتشاءم بشيء ما كانت 

شمال تشاءموا وذلك ألن من تفاءل فقد فهم خريا وإن اجلاهلية تفعله من تفريق الطري من أماكنها فإن ذهبت إىل ال
غلط يف جهة الرجاء ومن تطري فقد أساء الظن بربه وكان حيب االسم احلسن وليس هو من معاين التطري بل هو 

كراهة الكلمة القبيحة نفسها ال خلوف شيء ورءها كرجل مسع لفظ خنا فكرهه وإن مل خيف على نفسه شيئا ذكره 
  ذا الطرباين عن ابن عباس رمز حلسنه قال اهليثمي فيه ليث بن أسلم وهو ضعيف بغري كذباحلليمي حم وك

  كان يتمثل بالشعر(  ٥٠٧
  ويأتيك باألخبار من مل تزود( 
  طب عن ابن عباس ت عن عائشة صح) 

عرفا ما كان يتمثل بالشعر مثل قول طرفة ويأتيك باألخبار بفتح اهلمزة مجع خرب من خربته أخربه خربا بالضم و
احتمل الصدق والكذب من مل تزود أي من مل تزوده ويف رواية كان أبغض احلديث إليه الشعر غري أنه متثل مرة 

ببيت أخي قيس بن طرفة فقال ويأتيك من مل تزود باألخبار فجعل آخره أوله فقال أبو بكر ليس هكذا يا رسول اهللا 
ألن املراد بالتمثل فيه االتيان مبادة البيت أو املصراع وجوهر  فقال ما أنا بشاعر وهذا ال يعارض احلديث املشروح

لفظه دون ترتيبه املوزون هذا بعد االغماض وفرض صحة هذه الرواية واإل فقد قال البعض مل أر له إسنادا ومل 
يسنده ابن كثري يف تفسريه كما زعمه بعضهم طب وكذا البزارعن ابن عباس ت عن عائشة قال اهليثمي رجال 

  لطرباين والبزار رجال الصحيحا
٥٠٨  



  كان يتمثل هبذا البيت
  كفى باإلسالم والشيب للمرء ناهيا ابن سعد عن احلسن مرسال صح( 

كان يتمثل هبذا البيت كفى باإلسالم والشيب للمرء ناهيا أي زاجرا رادعا وإمنا كان يتمثل به ألن الشيب نذير 
من سنة الغفلة فيسن ملن بلغ سن الشيب أن يعاتب نفسه ويوخبها املوت واملوت يسن إكثار ذكره لتتنبه النفس 

ابن سعد يف طبقاته عن احلسن } صلى اهللا عليه وسلم{بإكثار التمثل بذلك وفيه جواز إنشاد الشعر ال انشاؤه له 
  البصري مرسال

  ابن عساكر عن ابن عمر ض) كان يتنور يف كل شهر ويقلم أظفاره يف كل مخسة عشر يوما (  ٥٠٩
كان يتنور أي يستعمل النورة إلزالة الشعر يف كل شهر مرة ويقلم أظفاره يعين يزيلها بقلم أو غريه فيما يظهر يف 
كل مخسة عشر يوما مرة قال الغزايل قيل إن النورة يف كل شهر مرة تطفئ احلرارة وتنقي اللون وتزيد يف اجلماع 

مجعة ولعله كان يفعل ذلك تارة كل أسبوع وتارة كل أسبوعني وورد أنه كان يقلمها يوم اجلمعة ويف رواية كل يوم 
  حبسب احلاجة ابن عساكر يف تارخيه عن ابن عمر

  عن أنس صح ٤حم خ ) كان يتوضأ عند كل صالة (  ٥١٠
كان يتوضأ عند كل صالة ورمبا صلى صلوات بوضوء واحد ولفظ رواية الترمذي كان يتوضأ لكل صالة طاهرا أو 

طحاوي وهذا حممول على الفضيلة دون الوجوب أو هو مما خص به أو كان يفعله وهو واجب مث غري طاهر قال ال
يتوضأ لكل صالة فلما كان } صلى اهللا عليه وسلم{نسخ انتهى واألصح األخري بدليل حديث الترمذي كان النيب 

عمدا فعلته يا عمر قال  عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد فقال عمر إنك فعلت شيئا مل تكن فعلته قال
  الترمذي

عن أنس  ٤صحيح قال النووي فيه جواز الصلوات بوضوء واحد ما مل حيدث وهو جائز بإمجاع من يعتد به حم خ 
  ابن مالك قال محيد قلت كيف تصنعون أنتم قالوا نتوضأ وضوءا واحدا

  طب عن أم سلمة صح) كان يتوضأ مما مست النار (  ٥١١
النار مث نسخ خبرب جابر كان آخر األمرين ترك الوضوء منه طب عن أم سلمة رمز املصنف كان يتوضأ مما مست 

لصحته ومستنده قول اهليثمي رجاله موثقون وعدل عن عزوه ألمحد مع كونه خرجه باللفظ املذكور ألن يف سنده 
  من ال يعرف

  )كان يتوضأ مث يقبل ويصلي وال يتوضأ (  ٥١٢

  حم ه عن عائشة صح
مث يقبل بعض نسائه ويصلي وال يتوضأ من القبلة ويف رواية للدار قطين بدل وال يتوضأ وال حيدث  كان يتوضأ

وضوءا وهذا من أدلة احلنفية على قوهلم إن اللمس غري ناقض حم ه عن عائشة قالت رمبا فعله يب رمز املصنف 
  لصحته ونقل الدمريي تضعيفه عن البيهقي وضعفه مغلطاي يف شرح أيب داود

  طب عن معاذ ح) كان يتوضأ واحدة واحدة واثنتني اثنتني وثالثا ثالثا كل ذلك يفعل (  ٥١٣
كان يتوضأ مرة واحدة واحدة واثنتني اثنتني وثالثا ثالثا قال بعضهم هذا تعديد للغسالت ال تعديد للغرفات كما 

يعمري ويؤيده أن الغسلة ال تكون ذهب إليه بعضهم يعين ابن العريب إذ مل جير للغرفات يف هذا احلديث ذكر قال ال



  حقيقة إال مع اإلسباغ واإل فهي بعض غسلة فحيث وقع الكالم يف أجزاء الواحدة وترجيح
الثانية وتكملة الفضل بالثالثة فهي يقينا مع اإلسباغ ليس للغرفة يف ذلك دخل قال النووي أمجع املسلمون على أن 

الث سنة وقد جاءت األحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتني الواجب يف غسل األعضاء مرة مرة وعلى أن الث
مرتني وثالثا ثالثا وبعض األعضاء ثالثا وبعضها مرتني واختالفها دليل على جواز ذلك كله وأن الثالث هي الكمال 
 والواحدة جتزي اه ويف جامع الترمذي الوضوء جمزئ مرة مرة ومرتني مرتني أفضل وأفضله ثالث كل ذلك يفعله

لكن كان أكثر أحواله التثليث كما تصرح به روايات أخرى ويف بعضها هذا وضوئي ووضوء األنبياء من قبلي طب 
  عن معاذ ابن جبل رمز املصنف حلسنه واألمر خبالفه فقد قال اهليثمي فيه حممد بن سعيد املصلوب ضعيف جدا

  طب عن معاذ ض) كان يتيمم بالصعيد فلم ميسح يديه ووجهه إال مرة واحدة (  ٥١٤

كان يتيمم بالصعيد أي التراب أو وجه األرض فلم ميسح يديه ووجهه إال مرة واحدة وهلذا ذهب الشافعي إىل 
ندب عدم تكرار التيمم خبالف الوضوء والغسل حيث يسن فيهما التثليث طب عن معاذ ابن جبل قال احلافظ 

  فكان ينبغي للمصنف حذفه مع ما قبلهاهليثمي وفيه حممد بن سعيد املصلوب كذاب يضع احلديث اه 
  حم م ت ه عن عائشة صح) كان جيتهد يف العشر األواخر ما ال جيتهد يف غريها (  ٥١٥

كان جيتهد يف العشر األواخر من رمضان ماال جيتهد يف غريه أي جيتهد فيه من العبادة فوق العادة ويزيد فيها يف 
  ت ه كلهم يف الصوم عن عائشة ومل خيرجه البخاري العشر األواخر من رمضان بإحياء لياليه حم م

  حم عن حفصة صح) كان جيعل ميينه ألكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه ومشاله ملا سوى ذلك (  ٥١٦

كان جيعل ميينه ألكله وشربه ووضوئه زاد يف رواية وصالته وثيابه يعين للبس ثيابه أو تناوهلا وأخذه وعطاءه ومشاله 
ذلك بكسر سني سوى وضمها مع القصر فيهما وفتح السني مع املد أي لغري ذلك وما زائدة فأفاد أنه  ملا سوى

يندب مباشرة األكل والشرب والطهور والصالة واللبس باليمني وأخذ منه أن ما هو من قبيل التكرمي والتشريف 
اك واكتحال وتقليم ظفر كأكل وشرب ولبس ثوب وسراويل وخف ومناولة حاجة وتناوهلا ودخول مسجد وسو

وقص شارب ومشط شعر ونتف إبط وحلق رأس ومصافحة يكون باليمني وما كان بضده كخروج مسجد 
وامتخاط وخلع ثوب وسراويل وخف وحنوها فباليسار وقوله وثيابه حيتمل كما قال العراقي إن املراد أخذ الثياب 

وإن املراد اللبس نفسه مبعىن أنه يبدأ بلبس الشق األمين قبل للبسها كما يف أخذ الطعام ألكله فيتناول ثوبه باليمني 
األيسر أما النزع فبالشمال مبعىن أن اليسرى تكون أوهلما نزعا وقوله ملا سوى ذلك أي مما ليس يف معناه حم عن 

ا سوى ذلك حفصة أم املؤمنني ورواه عنها أمحد أيضا بلفظ كانت ميينه لطعامه وطهوره وصالته وثيابه وجيعل مشاله مل
ورواه عنها أيضا البيهقي ورمز املصنف لصحته وقال ابن حممود شارح أيب داود وهو حسن ال صحيح ألن فيه أبا 

أيوب األفريقي لينه أبو زرعه ووثقه ابن حبان وقال املنذري واليعمري فيه األفريقي وفيه مقال وقال النووي إسناده 
فه غري معمول هبا ألن املقال يف أيب أيوب غري قادح لكن فيه شيء آخر جيد قال العراقي وإشارة املنذري إىل تضعي

  وهو االختالف يف إسناده وقال ابن سيد الناس هو معلل
  ه عن أنس وعن ابن عمر صح) كان جيعل فصه مما يلي كفه (  ٥١٧

اقتداء بفعله وإن مل  كان حيعل فصه يعين اخلامت مما يلي كفه ويف رواية مسلم مما يلي باطن كفه فجعله كذلك أفضل
يأمر فيه بشيء قال ابن العريب وال أعلم وجهه ووجهه النووي بأنه أبعد عن الزهو والعجب والزين العراقي بذلك 



وبأنه أحفظ للنقش الذي عليه من أن حياكى أو يصيبه صدمة أو عود صلب فيغري النقش الذي وضع اخلامت ألجله 
نقشه وذلك لئال خيتم غريه فيكون صونا عن أن يدخل يف الكتب ما مل يأذن  وأيضا فإنه هنى الناس بأن ينقشوا على

  به فأعلم أصحابه بذلك فهم ال خيالفون أمره مث أراد ستر صورة النقش عن غريهم من أهل
الكفر والنفاق فجعله يف باطن كفه وإمنا ضم كفه عليه حىت ال يظهر على صورة النقش أحد ه عن أنس ابن مالك د 

خامتا من } صلى اهللا عليه وسلم{عمر ابن اخلطاب وهذا احلديث يف مسلم عن ابن عمر ولفظه اختذ النيب عن ابن 
ذهب مث ألقاه مث اختذ خامتا من ورق ونقش فيه حممد رسول اهللا وقال ال ينقش أحد على نقش خامتي وكان إذا لبسه 

  بن ماجهجعل فصه مما يلي بطن كفه هذا لفظه ولعل املؤلف غفل عنه فعزاه ال
  ك عن ابن عباس صح) كان جيل العباس إجالل الولد للوالد (  ٥١٨

ويقول إمنا عم الرجل صنو أبيه ك يف املناقب عن ابن عباس وقال ) كان جيل العباس عمه إجالل الولد للوالد 
  صحيح وأقره الذهيب

  كان جيلس القرفصاء طب عن إياس بن ثعلبة ض(  ٥١٩
اف والفاء وتفتح وتكسر ومتد وتقصر والراء ساكنة كيف كان أي يقعد حمتبيا بيديه كان جيلس القرفصاء بضم الق

قيل وينبغي محله على وقت دون وقت فقد ورد كان جيلس متربعا طب عن إياس بكسر اهلمزة وفتح التحتية 
يح أن ذاك أمه ألنه وباملهملة ابن ثعلبة أيب أمامة األنصاري البلوي أو احلارثي قيل مات بعد أحد قال الذهيب والصح

  تأخر قال اهليثمي فيه حممد بن عمر الواقدي وهو ضعيف
طب ) كان جيلس على األرض ويأكل على األرض ويعتقل الشاة وجييب دعوة اململوك على خبز الشعري (  ٥٢٠

  عن ابن عباس صح

ىل طلب التساهل يف كان جيلس على األرض أي من غري حائل ويأكل على األرض من غري مائدة وال خوان إشارة إ
  أمر الظاهر وصرف اهلمم إىل عمارة الباطن وتطهري القلوب وتأسى به أكابر صحبه فكانوا يصلون على األرض يف

املساجد وميشون حفاة يف الطرقات وال جيعلون غالبا بينهم وبني التراب حاجزا يف مضاجعهم قال الغزايل وقد 
ة نظافة ويقولون هي مبىن الدين فأكثر أوقاهتم يف تزيني الظاهر كفعل انتهت النوبة اآلن إىل طائفة يسمون الرعون

املاشطة بعروسها والباطن خراب وال يستنكرون ذلك ولو مشى أحدهم على األرض حافيا أو صلى عليها بغري 
خمالطته سجادة مفروشة أقاموا عليه القيامة وشددوا عليه النكري ولقبوه بالقذر وأخرجوه من زمرهتم واستنكفوا عن 

فقد صار املعروف منكرا واملنكر معروفا ويعتقل الشاة أي جيعل رجليه بني قوائمها ليحلبها أرشادا إىل التواضع 
وترك الترفع وجييب دعوة اململوك على خبز الشعري زاد يف رواية واإلهالة السنخة أي الدهن املتغري الريح وعلمه 

ثة حاله أو مشاهدة غالب مأكوله وحنو ذلك من القرابني اخلالية فكان ال ذلك أهنا إخبار الداعي أو للعلم بفقره ورثا
مينعه ذلك من إجابته وإن كان حقريا وهذا من كمال تواضعه ومزيد براءته من سائر صنوف الكرب وأنواع الترفع 

  طب عن ابن عباس رمز حلسنه قال اهليثمي إسناده حسن
د عن ) ؤذن مث يقوم فيخطب مث جيلس فال يتكلم مث يقوم فيخطب كان جيلس إذا صعد املنرب حىت يفرغ امل(  ٥٢١

  ابن عمر صح

كان جيلس إذا صعد بكسر العني املنرب أي أعاله فيكون قعوده على املستراح ووقوفه على الدرجة اليت تليه حىت 
مفهومة قصرية مث يفرغ املؤذن يعين الواحد ألنه مل يكن يوم اجلمعة إال مؤذن واحد مث يقوم فيخطب خطبة بليغة 



جيلس حنو سورة اإلخالص فال يتكلم حال جلوسه مث يقوم ثانيا فيخطب ثانية بالعربية فيشترط كون اخلطبتني هبا 
وأن يقعا من قيام للقادر وأن يفصل القائم بينهما بقعدة مطمئنا وغريه بسكتة فإن وصلهما حسبتا واحدة كما دل 

عمر ابن اخلطاب وفيه العمري وهو عبد اهللا بن عمر بن حفص بن  على ذلك هذا احلديث د يف اجلمعة عن ابن
  عاصم بن عمر بن اخلطاب قال املنذري فيه مقال

  حم خ عن أنس صح) كان جيمع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء يف السفر (  ٥٢٢
وال العصر مع املغرب يف كان جيمع تقدميا وتأخريا بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء وال جيمع الصبح مع غريها 

السفر مل يقيده هنا مبا قيده يف رواية بإذا جد يف السفر فيحتمل محله على املقيد به وحيتمل بقاؤه على عمومه وذكر 
فرد من أفراده ال خيصصه وهو األوىل فله اجلمع جد به السري أم ال أي بشرط حله وهذا نص راد على احلنفية 

يه تعسف مث إنه مل يبني يف هذا احلديث وال غريه من أحاديث اجلمع أنه كان جيمع يف منعهم اجلمع وقد أولوه مبا ف
كل سفر أو خيص بالطويل قال احملقق العراقي وظاهر روايته كان إذا وجد به السفر إخل االختصاص قال واحلق أن 

  د عليه حم خ عن أنسهذه واقعة غري حمتملة فيمتنع يف القصري للشك فال تساعده مسالكا يف التعميم بل ير
  حم ت يف الشمائل ن عن أنس) كان جيمع بني اخلربز والرطب (  ٥٢٣

كان جيمع بني اخلربز بكسر اخلاء املعجمة وسكون الراء وكسر املوحدة بعدها زاي نوع من البطيخ األصفر وقد 
الرطب كما مر بسطه تكرب القثاء فتصفر من شدة احلر فتصري كاخلربز وقال ابن حجر شاهدته كذلك باحلجاز و

قال ابن حجر وفيه رد على من زعم أن املراد بالبطيخ يف اخلرب اآليت األخضر واعتل بأن يف األصفر حرارة كما يف 
الرطب وقد علل بأن أحدمها يطفئ حر اآلخر وجوابه أن يف األصفر بالنسبة للرطب برودة وإن كان فيه حلالوته 

وية ن عن أنس ابن مالك رمز املصنف لصحته قال ابن حجر يف الفتح طرف حرارة حم ت يف كتاب الشمائل النب
  سنده صحيح

  حم ن ه ك عن أنس صح) كان حيب أن يليه املهاجرون واألنصار يف الصالة ليحفظوا عنه (  ٥٢٤
ا كان حيب أن يليه املهاجرون واألنصار يف الصالة ليحفظوا عنه فروضها وأبعاضها وهيئاهتا فريشدوا اجلاهل وينهو

وآله وسلم للشيء إما بإخباره للصحايب بذلك وإما } صلى اهللا عليه وسلم{الغافل قال ابن حجر وحب املصطفى 
بالقرائن حم ن ه ك يف الصالة عن أنس قال احلاكم على شرطهما وله شاهد صحيح وأقره الذهيب وقال مغلطاي يف 

  شرح أيب دواد سنده صحيح
  مائل ن ه عن أنس ححم ت يف الش) كان حيب الدباء (  ٥٢٥

كان حيب الدباء بضم الدال املهلمة وشد املوحدة واملد ويقصر القرع أو خاص باملستدير منه ويف اجملموع أنه القرع 
اليابس قال يف الفتح وما أظنه إال سهوا وهو اليقطني أيضا واحده دبه ودباه وقضية كالم اهلروي أن اهلمزة زائدة 

على أن مهزته منقلبة وهو أشبه بالصواب قال الزخمشري وال ندري هي مقلوبة عن لكن اجلوهري خرجه يف املعتل 
واو أو ياء حم ت يف كتاب الشمائل النبوية ن ه عن أنس ابن مالك لكن لفظ رواية ابن ماجة القرع وزاد هو 

ائشة إذا طبختم والنسائي ويقول إهنا شجرة أخي يونس قال الزين العراقي ويف فوائد أيب بكر الشافعي من حديث ع
  قدرا فأكثروا فيها من الدباء فإنه يشد قلب احلزين قال العراقي وال يصح

  )كان حيب التيامن ما استطاع يف طهوره وتنعله وترجله ويف شانه كله (  ٥٢٦



  عن عائشة صح ٤حم ق 
ن باب التكرمي قيل كان حيب يف رواية ملسلم ليحب التيامن لفظ رواية مسلم التيمن أي األخذ باليمني فيما هو م

ألنه كان حيب الفأل احلسن وأصحاب اليمني أهل اجلنة ما استطاع أي ما دام مستطيعا للتيمن خبالف مالو عجز 
عنه فيتعني غريه فنبه على احملافظة على ذلك ما مل مينع مانع ماليس منه بد قال ابن حجر وحيتمل أنه احترز به عما ال 

ألشياء املستقذرة باليمني كاستنجاء ومتخط يف طهوره بضم الطاء أي تطهره وتنعله يستطاع فيه التيمن شرعا كفعل ا
  أي لبس نعله وترجله باجليم متشيط شعره زاد أبو داود وسواكه ويف

شأنه أي يف حاله كله يعين يف مجيع حاالته مما هو من قبيل التكرمي والتزيني وهذا عطف عام على خاص ويف رواية 
ء بالقرينة قال ابن دقيق العيد هذا عام خمصوص ألن دخول اخلالء واخلروج من املسجد حبذف العاطف اكتفا

وحنومها يبدأ فيه باليسار وتأكيد الشأن بقوله كله يدل على التعميم ألن التأكيد يرفع اجملاز فقد يقال حقيقة الشأن 
هي إما متروك أو غري مقصودة هذا كله ما كان فعال مقصودا وماال يندب فيه التيامن ليس من األفعال املقصودة بل 

على تقدير إثبات الواو أما على حذفها فقوله يف شأنه متعلق حيب ال بالتيامن من أي حيب يف شأنه كله التيمن يف 
تنعله إخل أي ال يترك ذلك سفرا وال حضرا وال يف فراغه وال شغله وقال الطييب قوله يف شأنه بدل من تنعله بإعادة 

ه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرأس والطهور لكونه مفتاح العبادة فنبه على مجيع العامل ولعل
األعضاء فيكون كبدل كل من كل وفيه ندب البداءة بشق الرأس األمين يف الترجل والغسل واحللق وال يقال هو 

داءة بالرجل اليمىن بالتنعل ويف إزالتها من باب اإلزالة فيبدأ فيه باأليسر بل هو من باب العبادة والتزيني والب
باليسرى والبداءة باليد والرجل اليمىن يف الوضوء وبالشق األمين يف الغسل وندب الصالة عن ميني اإلمام ويف ميمنة 

  عن عائشة ٤املسجد ويف األكل والشرب فكلما كان من باب التكرمي والتزيني يبدأ باليمني وعكسه عكسه حم ق 
  حم خ عن كعب بن مالك صح) ب أن خيرج إذا غزا يوم اخلميس كان حي(  ٥٢٧

كان حيب أن خيرج إذا غزا يوم اخلميس ألنه يوم مبارك أو ألنه أمت أيام األسبوع عددا ألنه تعاىل بث فيه الدواب يف 
أحبه لكونه أصل اخللق فالحظ احلكمة الربانية واخلروج فيه نوع من بث الدواب الواقع يف يوم املبدأ أو أنه إمنا 

وافق الفتح له والنصر فيه أو لتفاؤله باخلميس على أنه ظفر على اخلميس وهو اجليش وحمبته ال تستلزم املواظبة عليه 
فقد خرج مرة يوم السبت ولعله كان حيبه أيضا كما ورد يف خرب آخر اللهم بارك ألميت يف سبتها ومخيسها ويف 

يف السفر إال يوم اخلميس ويف رواية للشيخني معا ما كان خيرج إال يوم  البخاري أيضا أنه كان قلما خيرج إذا خرج
  اخلميس حم خ يف اجلهاد عن كعب بن مالك ومل خيرجه مسلم

  ع عن أنس ح) كان حيب أن يفطر على ثالث مترات أو شيء مل تصبه النار (  ٥٢٨
لصوم أو شيء مل تصبه النار أي ليس كان حيب أن يفطر على ثالث مترات ملا فيه من تقوية البصر الذي يضعفه ا

مصنوعا بنار كلنب وعسل فيندب لنا التأسي به يف ذلك ع عن إبراهيم بن حجاج عن عبد الواحد بن زياد عن 
ثابت عن أنس ابن مالك رمز املصنف حلسنه وليس كما قال قال ابن حجر عبد الواحد قال البخاري منكر احلديث 

  بن ثابت وهو ضعيف اه وقال اهليثمي فيه عبد الواحد
  أبو نعيم يف الطب عن معاوية بن يزيد العبسي ض) كان حيب من الفاكهة العنب والبطيخ (  ٥٢٩

  كان حيب من الفاكهة العنب



قال احلرايل هو شجر متكرم ال خيتص ذهابه جبهة العلو اختصاص النخلة بل يتفرع علوا وسفال ومينة ويسرة مثل 
اه من كل جهة والبطيخ ملا فيه من اجلالء وغريه من الفضائل وقد ذكر اهللا سبحانه املؤمن املتقي الذي تكرم بتقو

العنب يف مواضع من كتابه يف مجلة نعمه اليت من هبا على عباده يف الدارين وهو فاكهة وقوت ودواء وأدم وشراب 
باء البطيخ قبل الطعام يغسل والبطيخ فيه جالء وتفتيح وهو نافع للمحرور جدا سيما يف قطر احلر كاحلجاز قال األط

البطن غسال ويذهب بالداء أصال قال ابن القيم وملوك الفاكهة ثالث العنب والرطب والتني أبو نعيم يف كتاب 
الطب النبوي عن معاوية الذي رأيته يف أصول صحاح أمية بدل معاوية فليحرر ابن يزيد العبسي ومل أره يف 

  عيفالصحابة قال احلافظ العراقي وسنده ض
  عن عائشة صح ٤ق ) كان حيب احللواء والعسل (  ٥٣٠

كان حيب احللواء باملد على األشهر فتكتب باأللف وتقصر فتكتب بالياء وهي مؤنث قال األزهري وابن سيده اسم 
لطعام عوجل حبالوة لكن املراد هنا كما قال النووي كل حلو وإن مل تدخله صنعة وقد تطلق على الفاكهة و عطف 

  عليه
العسل عطف خاص على عام تنبيها على شرفه وعموم خواصه وقد تنعقد احللواء من السكر فيتفارقان وحبه لذلك 
مل يكن للتشهي وشدة نزوع النفس له وتأنق الصنعة يف اختاذها كفعل أهل الترفه املترفني اآلن بل معناه أنه إذا قدم 

ختاذ احلالوات والطيبات من الزرق وأنه ال ينايف الزهد ورد له نال منه نيال صاحلا فيعلم منه أنه أعجبه وفيه حل ا
على من كره من احللوى ما كان مصنوعا كيف ويف فقه اللغة أن حلواه اليت كان حيبها اجمليع كعظيم متر يعجن بلنب 

ح أنه وفيه رد على زاعم أن حلواه أنه كان يشرب كل يوم قدح عسل مباء وأن احللواء املصنوعة ال يعرفها ومل يص
  رأى السكر وخرب أنه حضر مالك أنصارى وفيه سكر قال السهيلي غري ثابت

تنبيه قال ابن العريب واحلالوة حمبوبة ملالءمتها للنفس والبدن وخيتلف الناس يف أنواع احملبوب منها كان ابن عمر 
  يتصدق بالسكر ويقول إنه تعاىل يقول لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون

  يف مواضع عديدة عن عائشة وفيه قصة طويلة يف الصحيح ويف الباب غريها أيضا ٤ه ق وإين أحب
  حم د عن أيب سعد صح) كان حيب العراجني وال يزال يف يده منها (  ٥٣١

كان حيب العراجني وال يزال يف يده منها ينظر إليها العرجون العود األصفر الذي فيه مشاريخ العذق فعلون من 
  طاف حم د عن أيب سعيد اخلدرياالنعراج االنع

  د ه عن ابن بشر ح) كان حيب الزبد والتمر (  ٥٣٢
كان حيب الزبد بالضم كقفل ما يتخرج باملخض من لنب البقر والغنم أما لنب اإلبل فال يسمى ما يستخرج منه زبدا 

بارد يابس ويف مجعه بينهما بل يقال له حباب والتمر يعين حيب اجلمع بينهما يف األكل ألن الزبد حار رطب والتمر 
  من احلكمة إصالح كل منهما باآلخر وألمحد عن أيب خالد دخلت على رجل

مسامها األطيبني قال ابن حجر إسناده قوي قال } صلى اهللا عليه وسلم{وهو يتمجع لبنا بتمر فقال أدن فإن رسول 
عا وجواز التوسع يف املطاعم وال خالف النووي فيه جواز أكل شيئني من فاكهة وغريها معا وجواز أكل طعامني م

بني العلماء يف جواز ذلك وما نقل عن السلف من خالفه حممول على الكراهة يف التوسع والترفه واإلكثار لغري 
مصلحة دينية وقال القرطيب يدخل منه مراعاة صفات األطعمة وطبائعها واستعماهلا على الوجه الالئق على قاعدة 

بكسر املوحدة وسكون املعجمة وابن بشر يف الصحابة اثنان سلمانيان مها عبد اهللا وعطية  الطب د ه عن ابن بشر



  فكان ينبغي متييزه رمز املصنف حلسنه
  طب عن الربيع بنت معوذ ح) كان حيب القثاء (  ٥٣٣

بطيئة االحندار  كان حيب القثاء إلنعاش رحيها للروح وإطفائها حلرارة املعدة امللتهبة سيما يف أرض احلجاز ولكوهنا
عن املعدة كان كثريا ما يعدهلا بنحو رطب أو متر أو عسل طب عن الربيع بالتصغري والتثقيل بنت معوذ ابن عفراء 

  األنصارية النجارية من صغار الصحابة رمز حلسنه
  كان حيب هذه السورة سبح اسم ربك األعلى حم عن علي ض(  ٥٣٤

األعلى أي نزه امسه عن أن يبتذل أو يذكر إال على جهة التعظيم قال كان حيب هذه السورة سورة سبح اسم ربك 
الفخر الرازي وكما حيب تنزيه ذاته عن النقائص حيب تنزيه األلفاظ املوضوعة هلا عن الرفث وسوء األدب حم 

قتصر وكذا البزار كالمها عن علي أمري املؤمنني رمز حلسنه قال احلافظ العرقي يف سنده ضعيف هكذا جزم به وا
  عليه وبينه تلميذه اهليثمي قال فيه ثور بن أيب فاختة وهو متروك انتهى وبه يعرف أن رمز املصنف حلسنه زلل فاحش

  ق عن أنس) كان حيتجم (  ٥٣٥
كان حيتجم حجمه أبو طيبة وغريه وأمر باحلجامة وأثىن عليها يف عدة أخبار وأعطى احلجام أجرته واحلجم تفرغ 

  استفراغ دم من جهات اجللد ق عن أنس اتصال أريد به تتابع
كان حيتجم على هامته وبني كتفيه ويقول من أهراق من هذه الدماء فال يضره أن ال يتداوى بشيء لشيء (  ٥٣٦

  د ه عن أيب كبشة ح) 
كان حيتجم على هامته أي رأسه وبني كتفيه ويقول من أهراق من هذه الدماء فال يضرة أن يتداوى بشيء لشيء 

بالرأس هنا ما عدا نقرهتا بدليل خرب الدميلي عن أنس مرفوعا احلجاجة يف نقرة الرأس تورث النسيان فتجنبوا  املراد
ذلك لكن فيه ابن واصل متهم قال أبو داود وقال معمر احتجمت فذهب عقلي حىت كنت ألقن الفاحتة يف صاليت 

  سعد بن عمر ويف الصحابة أبو كبشة غريهوكان احتجم على هامته د ه يف الطب عن أيب كبشة عمر بن سعد أو 
  خط عن ابن عمر ض) كان حيتجم يف رأسه ويسميها أم مغيث (  ٥٣٧

  كان حيتجم يف رأسه

لفظ رواية الطرباين يف مقدم رأسه ويسميها أم مغيث ويف رواية البن حجر ويسميها املغيثة ومساها يف رواية املنقذة 
أمر من شكا إليه وجعا يف رأسه باحلجامة وسط رأسه مث أخرج بسنده عن ويف أخرى النافعة قال ابن جرير وكان ي

من وجع رأسه } صلى اهللا عليه وسلم{ابن أيب رافع عن جدته سلمى قالت ما مسعت أحدا قط يشكو إىل رسول اهللا 
لعزيز إال قال احتجم خط يف ترمجة حممود الواسطي عن ابن عمر ابن اخلطاب وفيه عبد العزيز بن عمر بن عبد ا

  األموي قال الذهيب ضعفه أبو مسهر
  كان حيتجم يف األخدعني والكاهل وكان حيتجم لسبع(  ٥٣٨

  ت ك عن أنس طب ك عن ابن عباس صح) عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين 
كان حيتجم يف األخدعني عرقان يف حمل احلجامة من العنق والكاهل بكسر اهلاء وهو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق 

وهو الثلث األعلى وفيه ست فقرات وقيل ما بني الكتفني وقيل موصل العنق ما بني الكتفني وكان حيتجم لسبع 
عشرة من الشهر وتسع عشرة وإحدى وعشرين منه وعلى ذلك درج أصحابه فكانوا يستحبون احلجامة لوتر من 



حلجامة يف االخدعني والكاهل ال ينافيه ما الشهر ألفضلية الوتر عندهم وحمبتهم له حلب اهللا له مث إن ما ذكر من ا
قبله من احتجامه يف رأسه وهامته ألن القصد باالحتجام طلب النفع ودفع الضر وأماكن احلاجة من البدن خمتلفة 

باختالف العلل كما بينه ابن جرير ت ك يف الطب عن أنس ابن مالك طب ك يف الطب عن ابن عباس قال الترمذي 
  كم على شرطهما وأقره الذهيب يف وضع لكنه قال يف آخر ال صحة لهحسن غريب وقال احلا

  ق د عن عائشة صح) كان حيدث حديثا لو عده العاد ألحصاه (  ٥٣٩

كان حيدث حديثا ليس مبهذرم مسرع وال متقطع بتخلله السكتات بني أفراد الكلم بل يبالغ يف إفصاحه وبيانه 
ستمع عد كلماته أو حروفه ألمكنه ذلك بسهولة ومنه أخذ أن على حبيث لو عده العاد ألحصاه أي لو أراد امل

املدرس أن ال يسرد الكالم سردا بل يرتله ويزينه ويتمهل ليتفكر فيه هو وسامعه وإذا فرغ من مسألة أو فصل 
سكت قليال ليتكلم من يف نفسه شيء ق د من حديث هشام عن أبيه عن عاشئة قال عروة كان أبو هريرة حيدث 

امسعي ياربة احلجرة وعائشة تصلي فلما قضت صالهتا قالت لعروة أال تسمع إىل هذا ومقالته آنفا إمنا كان  ويقول
  حيدث حديثا إخل} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  طب عن أم عياش موالته ح) كان حيفي شاربه (  ٥٤٠
شاربه أي يبالغ يف قصه طب عن أم عياش كان حيفي شاربه باحلاء املهملة ويف رواية ذكرها ابن األثري كان يلحف 

وخادمته وقيل موالة رقية رمز املصنف حلسنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{بشد املثناة التحتية موالته أي موالة النيب 
  اهليثمي فيه عبد الكرمي بن روح وهو متروك

  حم خ ت ن عن ابن عمر صح) كان حيلف ال ومقلب القلوب (  ٥٤١
 ومقلب القلوب أي مقلب أعراضها وأحواهلا ال ذواهتا وفيه أن عمل القلب خبلق اهللا وتسمية كان حيلف فيقول ال

اهللا مبا ثبت من صفاته على الوجه الالئق وانعقاد اليمني بصفة ال يشارك فيها وحل احللف بأفعاله تقدس إذا وصف 
ه كلهم عن ابن عمر ابن اخلطاب ورواه هبا ومل يذكر امسه وغري ذلك حم خ يف التوحيد وغريه ت ن يف اإلميان وغري

  عنه أيضا ابن ماجه يف الكفارة
  ت ك عن عائشة صح) كان حيمل ماء زمزم (  ٥٤٢

كان حيمل ماء زمزم من مكة إىل املدينة ويهديه ألصحابه وكان يستهديه من أهل مكة فيسن فعل ذلك ت ك عن 
  عائشة
  عن ابن عمر حه ) كان خيرج إىل العيد ماشيا ويرجع ماشيا (  ٥٤٣

كان خيرج إىل العيدين أي لصالهتما ماشيا ويرجع ماشيا يف طريق آخر كما يف اخلرب املار واآليت ألن طريق القربة 
  يشهد ففيه تكثري الشهود وقد ندب املشي إىل الصالة تكثريا لألجر ه عن ابن عمر

  ه عن أيب رافع ح) جع ماشيا يف طريق آخر كان خيرج إىل العيدين ماشيا ويصلي بغري أذان وال إقامة مث ير(  ٥٤٤
كان خيرج إىل العيدين أي لصالهتما بالصحراء ماشيا ال راكبا ويصلي صالة العيد بغري أذان وال إقامة زاد مسلم وال 

شيء واحتج مجع به على أنه ال يقال قبلها الصالة جامعة واحتج اإلمام الشافعي على سنه باألمر به يف مرسل 
اس على الكسوف لثبوته فيه وفيه أنه ال يؤذن هلا وال يقام وبعضهم أحدث األذان فقيل أول من أحدثه اعتضد بالقي

معاوية وقيل زياد مث يرجع ماشيا غري راكب وجيعل رجوعه يف طريق آخر ليسلم على أهل الطريقني أو ليتربكا به أو 
ن القيم واألصح أنه لذلك كله ولغريه من احلكم ليقضي حاجتهما أو ليظهر الشهر فيهما أو ليغيظ منافقيهما قال اب



  الذي ال خيلو فعله عنها ه عن ايب رافع ورواه أيضا البزار عن سعد مرفوعا قال اهليثمي وفيه خالد بن إلياس متروك
  هب عن ابن عمر ض) كان خيرج يف العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبري (  ٥٤٥

ذي على باب املدينة الشرقي بينه وبني باب املسجد ألف ذراع قال ابن شيبة كان خيرج يف العيدين إىل املصلى ال
قال ابن القيم وهو الذي يوضع فيه حممل احلاج ومل يصل العيد مبسجده إال مرة واحدة ملطر بل كان يفعلها يف 

 مبكة وقال الشافعية املصلى دائما ومذهب احلنفية أن صالهتا بالصحراء أفضل من املسجد وقال املالكية واحلنابلة إال
إال يف املساجد الثالثة فأفضل لشرفها وخيرج حال كونه رافعا صوته بالتكبري والتهليل وهبذا أخذ الشافعي وفيه رد 

على أيب حنيفة يف ذهابه إىل أن رفع الصوت بالتكبري فيه بدعة خمالف لألمر يف قوله تعاىل واذكر ربك يف نفسك 
  تضرعا وخيفة ودون اجلهر

ته مشهورة هب عن ابن عمر ابن اخلطاب مرفوعا وموقوفا وصحح وقفه ورواه احلاكم عنه أيضا ورواه وصيغ
  الشافعي موقوفا فما أومهه اقتصار املصنف على البيهقي من تفرده به غري جيد

  حم م د ن ه عن جابر بن مسرة صح) كان خيطب قائما وجيلس بني اخلطبتني ويقرأ آيات ويذكر الناس (  ٥٤٦

ن خيطب يوم اجلمعة حال كونه قائما عرب مبكان إشارة إىل دوام فعله ذلك حال القيام وكذا قيل وهو مبين على كا
إفادة كان التكرار وفيه خالف معروف وعليه الشافعي وهو حجة للشافعي يف اشتراطه القيام للقادر وقد ثبت أن 

رد على األئمة الثالثة اجملوزين لفعلها من قعود كان يواظب على القيام فيها و} صلى اهللا عليه وسلم{املصطفى 
وجيلس بني اخلطبتني قدر سورة اإلخالص ويقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس بآالء اهللا وجنته وناره واملعاد 

ويعلمهم قواعد الدين ويأمرهم بالتقوى ويبني موارد غضبه ومواقع رضاه وكان خيطب يف كل وقت مبا يقتضيه 
خطبة إال افتتح باحلمد ومل يلبس لباس اخلطباء اآلن وفيه أنه جيب القعود بني اخلطبتني خلرب صلوا  احلال ومل خيطب

  كما رأيتموين أصلي
تنبيه قال ابن عريب حكمة كوهنما خطبتني أنه يذكر يف األوىل ما يليق باهللا من الثناء والتحريض على األمور املقربة 

ية مبا يعطيه الدعاء وااللتجاء من الذلة واالفتقار والسؤال والتضرع يف التوفيق من اهللا بالدالئل من كتاب اهللا والثان
واهلداية ملا ذكره وأمر به يف اخلطبة وقيامه حال خطبته أما يف األوىل فبحكم النيابة عن احلق مبا أنذر به وأوعد 

منه اإلعانة مبا يف اخلطبة األوىل  ووعد فهو قيام حق بدعوة صدق وأما يف الثانية فهو قيام عبد بني يدي كرمي يسأل
من الوصايا وأما القعدة بني اخلطبتني ليفصل بني املقام الذي يقتضيه النيابة من احلق تعاىل فيما وعظ به عباده على 

لسان اخلطبتني وبني املقام الذي يقتضيه مقام السؤال والرغبة يف اهلداية إىل الصراط املستقيم حم م د ن ه عن جابر 
  رةبن مس
  د عن بنت احلرث بن النعمان) كان خيطب بقاف كل مجعة (  ٥٤٧

كان خيطب بقاف أي بسورهتا كل مجعة الشتماهلا على البعث واملوت واملواعظ الشديدة والزواجر األكيدة وقوله 
  كل مجعة قد حيمل على اجلمع اليت حضرها الراوي فال ينايف أن غريه مسعه خيطب بغريها د يف الصالة عن أم

هشام بنت احلارث بن النعمان األنصارية صحابية مشهورة وهي أخت عمرة بنت عبد الرمحن ألمها ظاهر صنيع 
املصنف أن هذا مل خيرجه أحد الشيخني وهو ذهول فقد خرجه اإلمام مسلم يف الصالة عن بنت احلارث هذه ورواه 

  أيضا الترمذي وابن ماجه
طب عن سهل بن ) وجفنة سعد تدور معي إليك كلما درت  كان خيطب النساء ويقول لك كذا وكذا(  ٥٤٨



  سعد ح
كان خيطب النساء ويقول ملن خطبها لك كذا وكذا من مهر ونفقة ومؤنة وجفنة سعد ابن عبادة تدور معي إليك 

  كلما درت وقد مر شرح قصة جفنة سعد طب عن سهل بن سعد الساعدي رمز املصنف حلسنه
  حم عن عائشة ح) ه ويعمل ما يعمل الرجال يف بيوهتم كان خييط ثوبه وخيصف نعل(  ٥٤٩

كان خييط ثوبه وخيصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال يف بيوهتم من االشتغال مبهنة األهل والنفس إرشادا للتواضع 
ه وترك التكرب ألنه مشرف بالوحي والنبوة ومكرم باملعجزات والرسالة وفيه أن اإلمام األعظم يتوىل أموره بنفسه وأن

من دأب الصاحلني حم عن عائشة رمز املصنف حلسنه وهو أعلى من ذلك فقد قال الزين العراقي رجاله رجال 
  الصحيح ورواه أبو الشيخ بلفظ ويرقع الثوب والبخاري من حديث عائشة كان يكون يف مهنة أهله

  ابن عساكر عن واثلة ض) كان يدخل احلمام ويتنور (  ٥٥٠
أي كان يطلي عانته وما قرب منها بالنورة قال ابن القيم مل يصح يف احلمام حديث ومل كان يدخل احلمام ويتنور 

  يدخل محاما قط ولعله ما رآه بعينه ابن عساكر يف تارخيه عن واثلة بن األسقع بسند ضعيف جدا بل واه باملرة
  سلمة صحعن عائشة وأم  ٤مالك ق ) كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله مث يغتسل ويصوم (  ٥٥١

كان يدركه الفجر وهو أي واحلال أنه جنب من مجاع أهله زاد يف رواية يف رمضان من غري حلم مث يغتسل ويصوم 
بيانا لصحة صوم اجلنب وإال فاألفضل الغسل قبل الفجر وأردت بالتقييد باجلماع من غري احتالم املبالغة يف الرد 

هريرة من أصبح جنبا فال يصم فهو منسوخ أو مردود وما  على من زعم أن فاعل ذلك عمدا مفطر وأما خرب أيب
كلهم يف  ٤كان من خالف فقد مضى وانقضى وقام اإلمجاع على صحة كما بينه النووي وغريه مالك يف املوطأ ق 

  الصوم عن عائشة وأم سلمة
  ت يف الشمائل عن أنس ح) كان يدعى إىل خبز الشعري واإلهالة السنخة (  ٥٥٢

بز الشعري واالهالة بكسر اهلمزة دهن اللحم أو كل دهن يؤتدم به أو خيتص بدهن الشحم واإللية كان يدعى إىل خ
أو هو الدسم السنخة بسني مهملة مفتوحة فنون مكسورة فخاء معجمة وبزاي بدل السني أي املتغرية الريح قال 

األعاظم حيث زعم أنه  الزخمشري سنخ وزنخ إذا تغري وفسد واألصل السني والزاي بدل اه وخفي على بعض
بالسني فقط وأن العامة تقول زخنة وظاهره أن الدعوة إىل جمموع ذلك وهو لو دعى إىل خبز الشعري وحده ألجاب 
وفيه حل أكل اللحم والدهن ولو أننت حيث ال ضرر قضية صنيع املؤلف أن هذا هو احلديث بتمامه واألمر خبالفه 

  ه الترمذي يف الشمائل ت يف كتاب الشمائل النبوية عن أنس بن مالكبل بقيته فيجيب هكذا هو ثابت عن خمرج
كان يدعو عند الكرب ال إله إال اهللا العظيم احلليم ال إله إال اهللا رب العرش العظيم ال إله إال اهللا رب (  ٥٥٣

 حم ق ت ه عن ابن عباس طب وزاد اصرف عين شر فالن) السموان السبع ورب األرض ورب العرش الكرمي 
  صح

كان يدعو عند الكرب أي عند حلوله يقول ال إله إال اهللا العظيم الذي ال شيء يعظم عليه احلليم الذي يؤخر 
العقوبة مع القدرة ال إله إال اهللا رب العرش الكرمي ويف رواية بدل العظيم والكرمي املعطي تفضال روي برفع العظيم 

اجلمهور اجلر نعت للعرش قال الطييب صدر الثناء بذكر الرب  والكرمي على أهنما نعتان للرب والثابت يف رواية
ليناسب كشف الكرب ألنه مقتضى التربية ال إله إال اهللا رب السموات السبع ورب األرض ورب العرش الكرمي 

قالوا هذا دعاء جليل ينبغي االعتناء به واإلكثار منه عند العظائم فيه التهليل املشتمل على التوحيد وهو أصل 



لتنزيهات اجلاللية والعظمة الدالة على متام القدرة واحللم الدال على العلم إذ اجلاهل ال يتصور منه حلم وال كرم ا
ومها أصل األوصاف اإلكرامية قال اإلمام ابن جرير كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب وهو وإن كان 

اه وأشار به إىل رد ما قيل هذا ذكر ال دعاء وملا كان يف ذكرا لكنه مبنزلة الدعاء خلرب من شغله ذكري عن مسأليت 
جواب البعض بأن املراد أنه يفتح دعاءه به مث يدعو مبا شاء تسليما للسؤال عدل عنه إىل ما ذكره حم ق ت ه 

كلهم يف الدعوات عن ابن عباس عبد اهللا طب عنه أيضا وزاد يف آخره اصرف عين شر فالن ويعينه بامسه فإن له 
  بينا يف دفع شره أثرا

فائدة قال ابن بطال عن أيب بكر الرازي كنت بأصبهان عند أيب نعيم وهناك شيخ يسمى أبا بكر عليه مدار الفتيا 
وعلى آله وسلم يف املنام وجربيل عن ميينه } صلى اهللا عليه وسلم{فسعى به عند السلطان فسجن فرأيت املصطفى 

وعلى آله وسلم قل أليب بكر يدعو بدعاء } صلى اهللا عليه وسلم{ملصطفى حيرك شفتيه بالتسبيح ال يفتر فقال يل ا
  الكرب الذي يف صحيح البخاري حىت يفرج اهللا عنه فأصبحت فأخربته فدعا به فلم يكن إال قليال حىت أخرج

  ن خ عن أنس صح) كان يدور على نسائه يف الساعة الواحدة من الليل والنهار (  ٥٥٤

ناية عن مجاعه إياهن يف الساعة الواحدة من الليل والنهار ظاهره أن القسم مل يكن واجبا كان يدور على نسائه ك
عليه وعورض خبرب هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما ال أملك وأجيب بأن طوافه كان قبل وجوب القسم 

  وأقول حيتاج إىل ثبوت هذه القيلة إذ هي ادعائية وقضية تصرف املصنف أن ذا هو احلديث
بتمامه واألمر خبالفه بل بقيته عند البخاري وهن إحدى عشرة هذا لفظه ولو ذكره لكان أوىل وكأنه فر من 

هذا العدد يف } صلى اهللا عليه وسلم{اإلشكال املشهور وهو أن ما وقع يف البخاري فيه تأمل ألنه مل جيتمع عند النيب 
  ساء يشمل الكل ح ن عن أنس ابن مالكآن واحد وقد أجيب بأن مراده الزوجات والسراري واسم الن

  طب هب عن ابن عمر ض) كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل هلا ذؤابة بني كتفيه (  ٥٥٥

كان يدير العمامة على رأسه وكان له عمامة تسمى السحاب كساها عليا ويغرزها من ورائه ويرسل هلا ذؤابة بني 
  كتفيه

لعذبة وكوهنا بني الكتفني ورد على من كره ذلك ومن أنكره وجاء فيها أحاديث أخرى هذا أصل يف مشروعية ا
بعضها حسن وبعضها ضعيف ناصة على فعله هلا لنفسه وجلماعة من صحبه وعلى أمره هبا ولذا تعني محل قول 

هلا أحيانا يدل على الشيخني له فعل العذبة وتركها وال كراهة فيهما على أن مرادمها اجلواز الشامل للندب وتركه 
أرسلها بني الكتفني تارة } صلى اهللا عليه وسلم{جواز الترك وعدم تأكد الندب وقد استدل مجع بكون املصطفى 

وإىل اجلانب األمين أخرى على أن كال سنة وهذا مصرح بأن أصلها سنة ألن السنة يف إرساهلا إذا أخذت من فعله 
 أفضل منه على األمين ألن حديث األول أصح وأما إرسال الصوفية هلا على فأصل سنتها أوىل مث إرساهلا بني الكتفني

اجلانب األيسر لكونه حمل القلب فيتذكر تفريغه مما سوى ربه فاستحسان ال أصل له وقول صاحب القاموس مل 
وبينهما شرب يفارقها قط رد بأنه تركها أحيانا قال بعضهم وأقل ما ورد يف طوهلا أربع أصابع وأكثر ما ورد ذراع 

وقول صاحب القاموس كانت طويلة ممنوع إال أن يريد طوال نسبيا وحيرم إفحاش طوهلا بقصد اخليالء ويكره بدونه 
ولو خاف إرساهلا حنو خيالء مل يؤمر بتركها خالفا لبعضهم بل يفعل وجياهد نفسه إلزالته فإن عجز مل يضره ألنه 

نفسه وخوف إيهامه الناس صالحا أو عمال خلى عنه ال يوجب تركها قهرى فال يكلف به غايته أنه ال يسترسل مع 



بل يفعلها ويعاجل نفسه نعم إن قصد غري صاحل التزين هبا وحنوها لتوهم صالحه فيعطي حرم كما ذكره الزركشي 
أذرع  واعلم انه مل يتحرر كما قاله بعض احلفاظ يف طول عمامته وعرضها شيء وما وقع للطرباين يف طوهلا أنه سبعة

  ولغريه نقال

عن عائشة أنه سبعة يف عرض ذراع وأهنا كانت يف السفر بيضاء ويف احلضر سوداء من صوف وقيل عكسه وأن 
عذبتها كانت يف السفر من غريها ويف احلضر منها فال أصل له طب هب عن ابن عمر قال اهليثمي عقب عزوه 

  للطرباين رجاله رجال الصحيح إال عبد السالم وهو ثقة
  حم عن أنس صح) كان يذبح أضحيته بيده (  ٥٥٦

  كان يذبح أضحيته بيده مسميا مكربا

ورمبا وكل ففيه ندب الذبح بيد املضحي إن قدر واتفقوا على جواز التوكيل للقادر لكن عند املالكية رواية بعدم 
فيها أربع لغات أضحية اإلجزاء وعند أكثرهم يكره قال القاضي واألضحية ما يذبح يوم النحر على وجه القربة و

بضم اهلمزة وكسرها ومجعها أضاحي وضحية ومجعها ضحايا وأضحا ومجعها أضحى مسيت بذلك إما ألن الوقت 
الذي تذبح فيه ضحى يوم العيد بعد صالته واليوم يوم األضحى ألنه وقت التضحية أو ألهنا تذبح يوم األضحى 

لسنة أن ال يتغدى فيه حىت ترتفع الشمس ويصلي حم عن أنس واليوم يسمى أضحى ألنه يتضحى فيه بالغداء فإن ا
  ابن مالك رمز املصنف لصحته

  م د ت ه عن عائشة صح) كان يذكر اهللا تعاىل على كل أحيانه (  ٥٥٧
كان يذكر اهللا تعاىل بقلبه ولسانه بالذكر الثابت عنه من تسبيح وهتليل وتكبري وغري ذلك على قال الويل العراقي 

  عىن يف وهو الظرفية كما يف قوله تعاىل ودخل املدينة على حني غفلة من أهلهاهي ههنا مب
أي يف حني غفلة كل أحيانه أي أوقاته متطهرا وحمدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا وراكبا وظاعنا ومقيما 

لتئذ باللسان وبغري فكأن ذكر اهللا جيري مع أنفاسه واحلديث عام خمصوص بغري قاضي احلاجة لكراهة الذكر حا
اجلنب خلرب الترمذي وغريه كان ال حيجبه عن القرآن شيء ليس اجلنابة وبغري حالة اجلماع وقضاء احلاجة فيكره 

هذا ما عليه اجلمهور ومتسك بعموم احلديث املشروح قوم منهم الطربي وابن املنذر وداود فجوزوا القراءة للجنب 
  قالوا لكون الذكر أعم من

ة أو بغريها وإمنا فرق بالعرف ومحلوا حديث الترمذي على األكمل مجعا بني األدلة وقال العارف ابن كونه بقراء
العريب كان يذكر اهللا على كل أحيانه لكن يكون الذكر يف حال اجلنابة خمتصا بالباطن الذي هو ذكر السر فهو يف 

أحوال أهل الكمال فتفرقوا واختلفوا قال قالوا ولنا سائر حاالته حمقق باملقام وإمنا وقع اللبس على من ال معرفة له ب
منه مرياث وافر فينبغي احملافظة على ذلك انتهى وأخرج أبو نعيم عن كعب األحبار قال موسى يا رب أقريب أنت 

فأناجيك أم بعيد فأناديك قال أنا جليس من ذكرين قال يا رب فإنا نكون على حال جنلك ونعظمك أن نذكرك 
غائط قال يا موسى اذكرين على كل حال أي بالقلب كما تقرر قال األشريف الذكر نوعان قليب ولساين باجلنابة وال

واألول أعالمها وهو املراد يف احلديث ويف قوله تعاىل اذكروا اهللا ذكر كثريا وهو أن ال ينسى اهللا على كل حال 
يف حالة اجلنابة ودخول اخلالء فإنه يقتصر حظ وافر من هذين النوعني إال } صلى اهللا عليه وسلم{وكان للمصطفى 

فيهما على النوع األعلى الذي ال أثر فيه للجنابة ولذلك كان إذا خرج من اخلالء يقول غفرانك انتهى وقال غريه 



ال ينافيه حديث كرهت أن أذكر اهللا إال على طهر وتوضأ لرد السالم لكونه ذكر اهللا ألنه أخذ باألفضل واألكمل م 
و يعلى كلهم يف الطهارة إال الترمذي ففي الدعوات عن عائشة وعلقه البخاري يف الصالة وذكر د ت ه وأب

  الترمذي يف العلل أنه سأل عنه البخاري فقال صحيح
البيهقي يف الدالئل عن ابن عباس عن عن عائشة ) كان يرى بالليل يف الظلمة كما يرى بالنهار يف الضوء (  ٥٥٨
  ح

لمة كما يرى بالنهار يف الضوء ألنه تعاىل ملا رزقه االطالع الباطن واإلحاطة بإدراك مدركات كان يرى بالليل يف الظ
القلب جعل له مثل ذلك يف مدركات العيون ومن مث كان يرى احملسوس من وراء ظهره كما يراه من أمامه ذكره 

كان يبصر من ورائه البيهقي يف  احلرايل فاحلاصل أنه من قبيل الكشف له عن املرئيات وهو يف معناه ما سبق أنه
الدالئل أي يف كتاب دالئل النبوة عن ابن عباس عد عن عائشة ضعفه ابن دحية يف كتاب اآليات البينات وقال 

  البيهقي ليس بقوي وقال ابن اجلوزي يف حديث عائشة اليصح وفيه عبد اهللا بن حممد بن املغرية
مليزان مع مجلة أحاديث وقال هذه موضوعات مع ذلك كله رمز فقال العقيلي حيدث مبا ال أصل له وذكره يف ا

  املصنف حلسنه ولعله العتضاده
  ك عن عمر صح) كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمه ويرب قسمه (  ٥٥٩

ل صنو كان يرى للعباس من اإلجالل واإلعظام ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمه ويرب قسمه ويقول إمنا عم الرج
صلى اهللا عليه {أبيه وأصل هذا أن عمر ملا أراد أن يستسقي عام الرمادة خطب فقال أيها الناس إن رسول اهللا 

واختذوا العباس وسيلة } صلى اهللا عليه وسلم{كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده فاقتدوا برسول اهللا } وسلم
شفاع بأهل اخلري والصالح وأهل بيت النبوة وفيه فضل العباس إىل اهللا فما برحوا حىت سقاهم اهللا وفيه ندب االست

وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته حقه ك يف الفضائل وكذا ابن حبان يف صحيحه عن عمر ابن اخلطاب وقال 
صحيح وتعقبه الذهيب بأن فيه داود بن عطاء متروك قال لكن هو يف جزء البانياسي وصح حنوه من حديث أنس 

  فمتروكفأما داود 
  ابن سعد عن يزيد بن أيب حبيب مرسال ض) كان يرخي اإلزار من بني يديه ويرفعه من ورائه (  ٥٦٠

كان يرخي اإلزار أي إزاره من بني يديه ويرفعه من ورائه حال املشي لئال يصيبه حنو قذر أو شوك ابن سعد يف 
  ففيه ثقة يرسل كثريا مرسال طبقاته عن يزيد بن أيب حبيب البصري ابن أيب رجاء واسم أبيه سويد

  )كان يردف خلفه ويضع طعامه على األرض وجييب دعوة اململوك ويركب احلمار (  ٥٦١

  ك عن أنس صح
كان يردف خلفه من شاء من أهل بيته أو أصحابه تواضعا منه وجربا هلم ورمبا أردف خلفه وأركب أمامه فكانوا 

وأردف أسامة من عرفة إىل مزدلفة والفضل بن العباس من  ثالثة على دابة وأردف الرجال وأردف بعض نسائه
  مزدلفة إىل مىن كما

يف البخاري وفيه جواز اإلرداف لكن إن أطاقته الدابة ويضع طعامه عند األكل على األرض أي فال يرفعه على 
املراد العتيق باعتبار  خوان كما يفعله امللوك والعظماء وجييب دعوة اململوك يعين املأذون له من سيده يف الوليمة أو

ما كان واستعمال مثل ذلك يف كالمهم وقول املطرزي املراد بالدعوة النداء باألذان بعيد مناف للسياق إذ هذا 



معدود يف سياق تواضعه وليس يف إجابة األذان إذا كان املؤذن عبدا ما حيسن عده من التواضع بل احلر فيه والعبد 
طريق إرشاد العباد وبيان أن ركوب احلمار ممن له منصب ال خيل مبروءته وال سواء ويركب احلمار هذا على ال

برفعته بل غايته التواضع وكسر النفس ك يف األطعمة من حديث ابن عيينة عن مسلم املالئي عن أنس قال احلاكم 
  صحيح ورده الذهيب بقوله قلت مسلم ترك

  عن محزة ابن عبد اهللا بن عتبة مرسال ضابن سعد ) كان يركب احلمار عريا ليس عليه شيء (  ٥٦٢
كان يركب احلمار عريا ليس عليه شيء مما يشد على ظهره من حنو إكاف وبردعة تواضعا وهضما لنفسه وتعليما 
  وإرشادا قال ابن القيم لكن كان أكثر مراكبه اخليل واإلبل ابن سعد يف طبقاته عن محزة بن عبد اهللا ابن عتبة مرسال

) احلمار وخيصف النعل ويرقع القميص ويلبس الصوف ويقول من رغب عن سنيت فليس مين  كان يركب(  ٥٦٣
  ابن عساكر عن أيب أيوب ض

كان يركب احلمار وخيصف بكسر الصاد املهملة النعل ويرقع القميص من نوعه ومن غري نوعه ويلبس الصوف 
ن رغب عن سنيت أي طريقيت فليس مين رداءا وأزارا وعمامة ويقول منكرا على من ترفع عن ذلك هذه سنيت وم

أي من العاملني بطريقيت السالكني منهجي وهذه سنة األنبياء قبله أيضا روى احلاكم والبيهقي يف الشعب عن ابن 
مسعود كانت األنبياء يستحبون أن يلبسوا الصوف وحيلبوا الغنم ويركبوا احلمر وقال عيسى عليه السالم حبق أقول 

  فغذاء الشعري له النوم على املزابل مع الكالب كثري وفيه ندب خدمة إنه من طلب الفردوس
الرجل نفسه وأنه الدناءة يف ذلك ابن عساكر يف تارخيه عن أيب أيوب األنصاري ورواه عنه أيضا أبو الشيخ يف 

  فكتاب األخالق قال الزين العراقي وفيه حيىي بن يعلى األسلمي ضعفوه وكذا شيخه املختار التميمي ضعي
  ه عن ابن عباس ض) كان يركع قبل اجلمعة أربعا وبعدها أربعا ال يفصل يف شيء منهن (  ٥٦٤

كان يركع قبل اجلمعة أربعا من الركعات وبعدها أربعا ال يفصل يف شيء منهن بتسليم وفيه أن اجلمعة كالظهر يف 
ر األول أن الذي البن ماجه إمنا هو بدون الراتبة القبلية والبعدية وهو األصح عند الشافعية ه عن ابن عباس فيه أمو

لفظ وبعدها أربعا وإمنا هذه الزيادة للطرباين كما ذكره ابن حجر وغريه الثاين سكت عليه فأوهم سالمته من العلل 
وليس كما أوهم فإن ابن ماجه رواه عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطأة عن عطية العويف عن احلرب قال الزيلعي 

من الوضاعني وحجاج وعطية ضعيفان اه وقال النووي يف اخلالصة هذا حديث باطل اجتمع هؤالء  ومبشر معدود
األربعة فيه وهم ضعفاء وبشر وضاع صاحب أباطيل وقال احلافظ العراقي مث ابن حجر سنده ضعيف جدا وقال 

ن ورواه ابن ماجه باقتصار اهليثمي رواه الطرباين بلفظ كان يركع قبل اجلمعة أربعا وبعدها أربعا ال يفصل بينه
األربع بعدها وفيه احلجاج بن أرطأة وعطية العويف وكالمها ضعيف إىل هنا كالمه الثالث أنه أساء التصرف حيث 

عدل هلذا الطريق املعلول واقتصر عليه مع وروده من طريق مقبول فقد رواه اخللعي يف فوائده من حديث علي كرم 
  عراقي وإسناده جيداهللا وجهه قال احلافظ الزين ال

  ن عن أنس ح) كان يزور األنصار ويسلم على صبياهنم وميسح رؤوسهم (  ٥٦٥
كان يزور األنصار ويسلم على صبياهنم فيه رد على منع احلسن التسليم على الصبيان وميسح رؤوسهم أي كان له 

ان يتعهد أصحابه مجيعا ويزورهم اعتناء بفعل ذلك معهم أكثر منه مع غريهم وإال فهو يفعل ذلك مع غريه أيضا وك
  قال ابن حجر هذا مشعر بوقوع ذلك منه غري مرة أي فاالستدالل به على مشروعية



السالم على الصبيان أوىل من استدالل البعض حبديث مر على صبيان فسلم عليهم فإهنا واقعة حال قال ابن بطال 
ألكابر رداء الكرب وسلوك التواضع ولني اجلانب نعم ويف السالم على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة وطرح ا

ال يشرع السالم على الصيب الوضيء سيما إن راهق ن عن أنس ابن مالك ظاهر صنيع املصنف أن النسائي تفرد 
بإخراجه من بني الستة واألمر خبالفه بل خرجه الترمذي أيضا عن أنس قال جدي رمحه اهللا يف أماليه هذا حديث 

  يضا ابن حبان يف صحيحه اه فرمز املصنف حلسنه غري جيد بل كان األوىل الرمز لصحتهصحيح ورواه أ

  )كان يستاك بفضل وضوئه (  ٥٦٦

  ع عن أنس ض
كان يستاك بفضل وضوئه بفتح الواو املاء الذي يتوضأ به قيل املراد به الغسل وقيل التنقية أي تنقية الفم ويف 

حايب أنه كان يستاك ويأمرهم أن يتوضأوا بفضل سواكهم وعن إبراهيم مصنف ابن أيب شيبة عن جرير البجلي الص
النخعي أنه كان ال يرى بأسا بالوضوء من فضل السواك كذلك ع عن أنس ابن مالك ورواه عنه أيضا الدارقطين 

  قال ابن حجر وفيه يوسف بن خالد التيمي متروك وروى من طريق آخر عن األعمش عن أنس وهو منقطع
البغوي وابن قانع طب وابن ) يستاك عرضا ويشرب مصا ويتنفس ثالثا ويقول هو أهنأ وأمرأ وأبرأ كان (  ٥٦٧

  السين وأبو نعيم يف الطب عن هبز هق عن ربيعة بن أكثم ض
كان يستاك عرضا أي يف عرض األسنان ظاهرا وباطنا يف طول الفم زاد أبو نعيم يف روايته وال يستاك طوال 

خرب آخر ومجع مغلطاي وغريه بأنه يف اللسان واحللق طوال ويف األسنان عرضا وكان وعورض بذكر الطول يف 
يشرب مصا أي من غري عب ويتنفس يف أثناء الشرب ثالثا من املرات ويقول موجها ذلك هو أي التنفس ثالثا أهنأ 

نها طيبا بلذة ونفع وأبرأ وأمرأ باهلمز أفعل من مرأ الطعام أو الشراب يف جسده إذا مل يثقل على املعدة واحندر ع
  أشد برءا لكونه يقمع الصفراء أي يقوي اهلضم وأسلم حلرارة املعدة من أن يهجم

عليها البارد دفعة فرمبا أطفأ احلار الغريزي بشدة برده أو أضعفه البغوي وابن قانع يف معجمهما وكذا ابن عدي 
اب الطب النبوي كلهم من حديث ثبيت بن كثري عن وابن منده والبيهقي طب وابن السين وأبو نعيم كالمها يف كت

حيىي بن سعيد عن ابن املسيب عن هبز القشريي ويقال البهزي ذكره البغوي وغريه يف الصحابة قال يف اإلصابة قال 
البغوي ال أعلم روى هبز إال هذا وهو منكر وقال ابن منده رواه عباد بن يوسف عن ثبيت فقال عن القشريي بدل 

جمنس عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده فقيل إن ابن املسيب إمنا مسعه من هبز بن حكيم فأرسله الراوي  هبز ورواه
عنه فظنه بعضهم صحابيا لكن قضية كالم ابن منده أن ابن املسيب مسعه من معاوية جد هبز بن حكيم فقال مرة عن 

قال ابن عبد الرب إسناده مضطرب ليس  جد هبز فسقط لفظ جد من الراوي قال أعين ابن حجر وباجلملة هو كما
بالقائم اه قال شيخه الزين العراقي ال حيتج مبثله قال اهليثمي وفيه ثبيت بن كثري ضعيف وقال ابن العراقي بعد ما 

عزاه أليب نعيم إسناده ضعيف وقال السخاوي ذكر أبو نعيم ما يدل على أن هبز هذا هو ابن حكيم بن معاوية 
منقطع وهو رواية األكابر عن األصاغر وثبيت هذا قال يف امليزان قال ابن حبان ال جيوز القشريي وعليه هو 

االحتجاج خبربه مث ساق له هذا اخلرب هق وكذا العقيلي من رواية علي بن ربيعة القرشي عن هبز هذا عن ابن 
املسيب ضعيف وقال ابن السكن املسيب عن ربيعة بن أكثم ابن أيب اجلوزن اخلزاعي قال يف اإلصابة إسناده إىل ابن 



مل يثبت حديثه اه قال السخاوي وسنده ضعيف جدا بل قال ابن عبد الرب ربيعة قتل خبيرب فلم يدركه سعيد وقال يف 
  التمهيد ال يصحان من جهة اإلسناد وقال احلافظ العراقي الكل ضعيف

  )كان يستحب إذا أفطر أن يفطر على لنب (  ٥٦٨

  قط عن أنس ح

إذا أفطر من صومه أن يفطر على لنب هذا حممول على ما إذا فقد الرطب أو التمر أو احللو أو على  كان يستحب
  أنه مجع مع التمر غريه كاللنب مجعا بني األخبار قط عن أنس ابن مالك رمز املصنف حلسنه

  م عن ابن عمر) كان يستجمر بألوة غري مطراة وبكافور يطرحه مع األلوة (  ٥٦٩
ألوة غري مطراة األلوة العود الذي يتبخر به وتفتح مهزته وتضم واملطراة اليت يعمل عليها ألوان كان يستجمر ب

  الطيب كعنرب ومسك وكافور وبكافور يطرحه مع األلوة وخيلطه به مث يتبخر به م عن ابن عمر ابن اخلطاب
  د ك عن عائشة صح) كان يستحب اجلوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك (  ٥٧٠
يستحب اجلوامع لفظ رواية احلاكم كان يعجبه اجلوامع من الدعاء وهوما مجع مع الوجازة خري الدنيا واآلخرة كان 

حنو ربنا ءاتنا يف الدنيا حسنة اآلية أو هو ما جيمع األغراض الصاحلة واملقاصد الصحيحة أو ما جيمع الثناء على اهللا 
ذلك من األدعية إشارة إىل معىن ما يراد به من اجلوامع  وآداب املسألة والفضل للتقدم ويدع أي يترك ما سوى

فيختلف معىن السوى حبسب اختالف تفسري اجلوامع فعلى األول ينزل ذلك على غالب األحوال ال كلها فقد قال 
املنذري كان جيمع يف الدعاء تارة ويفصل أخرى د يف الصالة ك يف الدعاء عن عائشة قال احلاكم صحيح وأقره 

  سكت عليه أبو داود وقال النووي يف األذكار والرياض إسناده جيدالذهيب و
  طب عن أم سلمة ح) كان يستحب أن يسافر يوم اخلميس (  ٥٧١

كان يستحب أن يسافر يوم اخلميس ملا مر تقريره قال ابن حجر حمبته لذلك ال تستلزم املواظبة عليه لقيام مانع منه 
ب عن أم سلمة رمز املصنف حلسنه وهو زلل فقد أعله اهليثمي وغريه وقد خرج يف بعض أسفاره يف يوم السبت ط

  بأن فيه خالد بن إياس وهو متروك
  ابن سعد عن املغرية ض) كان يستحب أن يكون له فروة مدبوغة يصلي عليها (  ٥٧٢

ينايف كمال كان يستحب أن تكون له فروة مدبوغة يصلي عليها بني به أن الصالة على الفروة ال تكره وأن ذلك ال 
الزهد وأنه ليس من الورع الصالة على األرض قال يف املصباح الفروة اليت تلبس قيل بإثبات اهلاء وقيل حبذفها ابن 

  سعد يف طبقاته عن املغرية ابن شعبة وفيه يونس بن يونس بن احلارث الطائفي قال يف امليزان له مناكري هذا منها
  ن عن معاذ ض )كان يستحب الصالة يف احليطان (  ٥٧٣

كان يستحب الصالة يف احليطان قال أبو داود مبعىن البساتني ويف النهاية احلائط البستان من النخل إذا كان عليه 
حائط وهو اجلدار قال احلافظ العراقي واستحبابه الصالة فيها إما لقصد اخللوة عن الناس فيها أو حللول الربكة يف 

  لرزق بشهادة وأمر أهلك بالصلوةمثارها بربكة الصالة فإهنا جتلب ا
أو إكراما للمزور بالصالة يف مكانه أو ألن ذلك حتية كل منزلة نزهلا سفرا أو حضرا وفيه الصالة يف البستان وإن 

كان املصلي فيها رمبا اشتغل عن الصالة بالنظر إىل الثمر والزهر وأن ذلك ال يؤدي إىل كراهة الصالة فيها قال 
ظاهر أن املراد بالصالة اليت يستحبها فيها النفل ال الفرض بدليل األخبار الواردة يف فضل فعله احلافظ العراقي وال



باملسجد واحلث عليه وحيتمل أن املراد الصالة إذا حضرت ولو فرضا وفيه أن فرض من بعد عن الكعبة إصابة اجلهة 
بل مث قال الترمذي حديث غريب ال ال العني ألن احليطان ليست كاملسجد يف نصب احملراب ت عن معاذ ابن ج

نعرفه إال من حديث احلسن بن جعفر وقد ضعفه حيىي وغريه اه قال الزين العراقي وإمنا ضعف من جهة حفظه دون 
أن يهتم بالكذب وقال الفالس صدوق منكر احلديث وكان حيىي ال حيدث عنه وقال ابن حبان كان من املعتقدين 

ن صناعة احلديث فال حيتج به وقال البخاري منكر احلديث وضعفه أمحد واملديين اجملابني الدعوة لكن ممن غفل ع
  والنسائي
ويف لفظ يستسقى له املاء العذب من بئر السقيا حم د ك عن ) كان يستعذب له املاء من بيوت السقيا (  ٥٧٤

  عائشة ض

ملدينة ماحل وهو كان حيب املاء احللو كان يستعذب له املاء أي يطلب له املاء العذب وحيضر إليه لكون أكثر مياه ا
البارد من بيوت السقيا بضم املهملة وسكون القاف مقصورة عني بينها وبني املدينة يومان وقيل قرية جامعة بني مكة 
واملدينة قال املصنف تبعا لغريه ويف لفظ أي للحاكم وغريه يستقي له املاء العذب من بئر السقيا بضم السني املهملة 

القاف فمثناه حتت مقصور ألن الشراب كلما كان أحلى وأبرد كان أنفع للبدن وينعش الروح والقوى وسكون 
والكبد وينفذ الطعام إىل األعضاء أمت تنفيذ سيما إذا كان بائتا فإن املاء البائت مبنزلة العجني اخلمري والذي يشرب 

  لوقته كالفطري
ولفظه عن } صلى اهللا عليه وسلم{هذا البئراستنبعها رسول اهللا  تنبيه جاء يف حديث رواه الطرباين وابن منده أن

حىت نزلنا القاع } صلى اهللا عليه وسلم{بريج بن سدرة بن علي السلمي عن أبيه عن جده خرجنا مع رسول اهللا 
فنزل يف صدر الوادي فبحث بيده يف البطحاء فنديت ففحص فانبعث املاء فسقى وسقي كل من كان معه فقال هذه 

يا سقاكم اهللا فسميت السقيا حم د ك يف األطعمة عن عائشة قال احلاكم على شرط مسلم وأقره الذهيب وبه سق
  ختم أبو داود كتاب األشربة ساكتا عليه

  ابن سعد عن أيب جعفر مرسال ض) كان يستعط بالسمسم ويغسل رأسه بالسدر (  ٥٧٥
كون ورق شجر النبق املطحون قال احلجة يف كان يستعط بالسمسم أي بدهنه ويغسل رأسه بالسدر بكسر فس

التفسري والسدر نوعان أحدمها ينبت يف األرياف فينتفع بورقه بالغسل ومثرته طيبة واآلخر ينبت يف الرب وال ينتفع 
  بورقه يف الغسل ومثرته عفصه ابن سعد يف طبقاته عن أيب جعفر اهلامشي مرسال

  حم ه ك عن عرباض صح) ين مرة كان يستغفر للصف املقدم ثالثا وللثا(  ٥٧٦

  كان يستغفر اهللا تعاىل للصف املقدم أي يطلب منه الغفر أي الستر لذنوب أهل الصف األول يف الصالة

وهو الذي يلي اإلمام ويكرره ثالثا من املرات اعتناء بشأهنم وللثاين مرة أي ويستغفر للصف الثاين مرة واحدة 
وسكت عما دون ذلك من الصفوف فكأنه كان ال خيصهم باالستغفار تأديبا إشارة إىل أهنم دون األول يف الفضل 

هلم على تقصريهم وهتاوهنم يف حيازة فضل ذينك الصفني حم ه ك يف الصالة عن عرباض ابن سارية قال احلاكم 
  صحيح على الوجوه كلها ومل خيرجا للعرباض

  حم ك عن سلمة بن األكوع صح) كان يستفتح دعاءه بسبحان ريب العلي األعلى الوهاب (  ٥٧٧
كان يستفتح أي يفتتح دعاءه بسبحان ريب العلي األعلى الوهاب أي يبتدئه به وجيعله فاحتته قال حجة اإلسالم 



فيندب أن يفتتح الدعاء بذكر اهللا وال يبدأ بالسؤال ومبا هو الالئق من ذكر املواهب واملكارم أوىل وقال القاضي 
يستفتح دعاءه بالثناء على اهللا وإذا أراد أن يدعو يصلي مث يدعو فأشار بذلك } ه وسلمصلى اهللا علي{كان املصطفى 

إىل أن من شرط السائل أن يتقرب إىل املسئول منه قبل طلب احلاجة مبا يوجب له الزلفى لديه ويتوسل بشفيع له 
لة فقد ستعجل حم وكذا بني يديه ليكون أطمع يف اإلسعاف وأحق باإلجابة فمن عرض السؤال قبل تقدمي الوسي

الطرباين ك يف كتاب الدعاء والذكر من حديث عمر بن راشد عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة ابن األكوع 
دعا إال استفتحه بسبحان ريب األعلى فغريه } صلى اهللا عليه وسلم{األسلمي ولفظ سلمة ما مسعت رسول اهللا 

بأن عمر ضعيف وقال اهليثمي يف رواية أمحد عمر بن راشد  املصنف إىل ما ترى قال احلاكم صحيح ورده الذهيب
  اليمامي وثقه غري واحد وضعفه آخرون وبقية رجاله رجال الصحيح

  ش طب عن أمية بن عبد اهللا ح) كان يستفتح ويستنصر بصعاليك املسلمني (  ٥٧٨
  كان يستفتح أي يفتتح القتال من قوله تعاىل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح

الزخمشري ويستنصر أي يطلب النصرة بصعاليك املسلمني أي بدعاء فقرائهم الذين ال مال هلم وال جاه تيمنا ذكره 
هبم وألهنم النكسار خواطرهم يكون دعاؤهم أقرب لإلجابة والصعلوك من ال مال له وال اعتمال وقد صعلكته إذا 

فتح والنصر يف معىن الظفر التقيا يف معىن املطر أذهبت ماله ومنه تصعلكت اإلبل إذا ذهبت أوبارها وكما التقى ال
فقالوا قد فتح اهللا علينا فتوحا كثرية إذا تتابعت األمطار وأرض بين فالن منصورة أي مغشية ذكره كله الزخمشري 
ش طب عن أمية ابن خلد عبد اهللا بن أسد األموي يرفعه رمز حلسنه قال املنذري رواته رواة الصحيح وهو مرسل 

اهليثمي رواه الطرباين بإسنادين أحدمها رجاله رجال الصحيح اه لكن احلديث مرسل ورواه عنه أيضا  اه وقال
البغوي يف شرح السنة وقال ابن عبد الرب اليصح عندي واحلديث مرسل اه وأمية مل خيرج له أحد من الستة ويف 

ذهيب يف خمتصره واحلديث مرسل وقال ابن تاريخ ابن عساكر أن أمية هذا تابعي ثقة واله عبد امللك خراسان قال ال
حبان أمية هذا يروي املراسيل ومن زعم أن له صحبة فقد وهم وقال يف االستيعاب ال يصح عندي صحبته ويف أسد 

  الغابة الصحيح ال صحبة له واحلديث مرسل ويف اإلصابة ليس له صحبة وال رؤية
  حل عن أنس ض) اإلزار كان يستمطر يف أول مطرة ينزع ثيابه كلها إال (  ٥٧٩

كان يستمطر يف أول مطرة يعين أول مطر السنة ينزع ثيابه كلها ليصيب املطر جسده الشريف إال اإلزار أي الساتر 
  للسرة وما حتتها إىل أنصاف الساقني حل عن أنس ابن مالك

  طب عن ابن عباس ض) كان يسجد على مسح (  ٥٨٠
قال يف املصباح املسح البالس واجلمع مسوح كحمل ومحول طب كان يسجد يف صالته على مسح بكسر فسكون 

  عن ابن عباس
حم عن عائشة ) كان يسلت املين من ثوبه بعرق اإلذخر مث يصلي فيه وحيته من ثوبه يابسا مث يصلي فيه (  ٥٨١
  صح

قصعة كان يسلت املين من ثوبه أي مييطه منه قال الزخمشري سلت مسح وأصل السلت القطع والقشر وسلت ال
حلسها وسلتت املرأة خضاهبا أزالته اه بعرق اإلذخر أزاله لقباحة منظره واستحياء مما يدل عليه من حالته مث يصلي 
فيه من غري غسل وحيته من ثوبه حال كونه يابسا مث يصلي فيه من غري غسل فاستفدنا أن املين طاهر وهو مذهب 

يسقف هبا فوق اخلشب ومهزته زائدة حم عن عائشة قال الشافعية واإلذخر بكسر اهلمزة حشيشة طيبة الريح 



  اهليثمي رجاله ثقات اه ومن مث رمز املصنف لصحته
  د ك عن أيب هريرة صح) كان يسمي األنثى من اخليل فرسا (  ٥٨٢

كان يسمي األنثى من اخليل فرسا ملا كان أفصح العرب جرى على تسميتهم األنثى فرسا بغري هاء وال يقول فرسه 
مل يسمع من كالمهم قال احلرايل وفيه إشعار بأن من اختذ شيئا حقه أن جيعل له امسا وهلذا ورد أن السقط إذا مل  ألنه

  يسم يطالب حبقه فيقول يارب أضاعوين د ك يف اجلهاد عن أيب هريرة قال احلاكم على شرطهما وأقره الذهيب
  ك عن عائشة ح) كان يسمي التمر واللنب األطيبني (  ٥٨٣
يسمي التمر واللنب األطيبني ألهنما أطيب ما يؤكل ك يف األطعمة من حديث طلحة بن زيد عن هشام عن أبيه  كان

  عن عائشة وقال صحيح ورده الذهيب بأن طلحة ضعيف
  د عن عائشة ح) كان يشتد عليه أن يوجد منه الريح (  ٥٨٤

لنكهة ال الريح اخلارج من الدبر كما وهم بدليل كان يشتد عليه أن يوجد أي يظهر منه الريح املراد هنا ريح يغري ا
خرب البخاري وغريه أنه شرب عسال عند زينب ومكث عندها فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا إنا جند منك ريح 
مغافري قال ال ولكين كنت أشرب عسال عند زينب فلن أعود له فال ختربن أحدا قال وكان يشتد أي يوجد منه 

ينة للمراد د عن عائشة رمز املصنف حلسنه وظاهره أنه صحيح وأن الشيخني مل خيرجاه وال الريح هذا لفظه وهي مب
  أحدمها وإال ملا عدل عنه وهو ذهول بل هو يف الصحيحني هبذا اللفظ لكنهما ساقا القصة املشار إليها بكماهلا

  ابن سعد عن أيب هريرة ض) كان يشد صلبه باحلجر من الغرث (  ٥٨٥
  احلجر من الغرث بغني معجمة وراء مفتوحة فمثلثة اجلوع ابن سعيد يف الطبقات عن أيب هريرةكان يشد صلبه ب

  كان يشرب ثالثة أنفاس يسمي اهللا يف أوله وحيمد اهللا يف آخره ابن السين عن نوفل بن معاوية ض(  ٥٨٦
لثالث وحيمده يف انتهائها كان يشرب ثالثة أنفاس يسمي اهللا يف أوله وحيمد اهللا يف آخره أي يسميه يف ابتداء ا

وحيتمل أن املراد يسمي وحيمد يف أول كل شربة وآخرها ويؤيده ما يف أوسط الطرباين قال ابن حجر حسن عن أيب 
كان يشرب يف ثالثة أنفاس إذا أدىن اإلناء إىل فيه مسى اهللا وإذا أخره } صلى اهللا عليه وسلم{هريرة أن املصطفى 

صله يف ابن ماجه قال ابن القيم للتسمية يف األول واحلمد يف اآلخر تأثري عجيب يف نفع محد اهللا يفعل ذلك ثالثا وأ
الطعام والشراب ودفع مضرته قال اإلمام أمحد إذا مجع الطعام أربعا فقد كمل إذا ذكر اهللا يف أوله ومحده يف آخره 

رب أيب الشيخ عن زيد بن أرقم بسند وكثرة األيدي عليه وكان من حل وقال الزين العراقي هذا اخلرب ال يعارضه خ
  ضعيف أن النيب

كان شربه بنفس واحد ويف خرب احلاكم عن أيب قتادة وصححه إذا شرب أحدكم فليشرب } صلى اهللا عليه وسلم{
بنفس واحد حلمل هذين احلديثني على ترك النفس يف اإلناء ابن السين عن أيب معاوية نوفل بن معاوية الديلي بكسر 

ن التحتية صحايب شهد الفتح ومات باملدينة زمن يزيد وقضية صنيع املؤلف أن هذا مل خيرج يف أحد الدال وسكو
الكتب املشاهري الذين وضع هلم الرموز وهو عجب فقد خرجه الطرباين باللفظ املزبور عن نوفل املذكور ورواه 

 اإلناء إىل فيه مسى اهللا وإذا أخره محد الطرباين أيضا يف األوسط والكبري بلفظ كان يشرب يف ثالثة أنفاس إذا أدىن
  اهللا يفعل ذلك ثالث مرات قال اهليثمي فيه عتيق بن يعقوب مل أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

  حم د عن أنس صح) كان يشري يف الصالة (  ٥٨٧



 يضر ذكره ابن كان يشري يف الصالة أي يومى ء باليد أو الرأس يعين يأمر وينهى ويرد السالم وذلك فعل قليل ال
األثري أو املراد يشري بأصبعه فيها عند الدعاء كما صرحت به رواية أيب داود من حديث ابن الزبري ولفظه كان يشري 

بأصبعه إذا دعا وال حيركها وال جياوز بصره إشارته قال النووي سنده صحيح قال املظهري اختلف يف حتريك 
ها بغري حتريك وال ينظر إىل السماء حني اإلشارة إىل التوحيد بل ينظر األصبع إذا رفعها لإلشارة واألصح أنه يضع

إىل أصبعه وال جياوز بصره عنها لئال يتوهم أنه تعاىل يف السماء تعاىل عن ذلك حم د عن أنس ابن مالك ورواه 
ه أبو داود النسائي وابن ماجه أيضا رمز حلسنه واعلم أن هذا احلديث رواه أمحد عن عبد الرزاق عن معمر وروا

عن أمحد بن حممد بن شبوية وحممد بن رافع عن عبد الرزاق ورواه أبو يعلى عن حيىي بن معني عن عبد الرزاق قال 
أنه ضعف فقدم أبو بكر } صلى اهللا عليه وسلم{أبو حامت الرازي اختصر عبد الرزاق هذه الكلمة من حديث النيب 

هذه الكلمة وأدخله يف باب من كان يشري بأصبعه يف الصالة  فصلى بالناس وقال أخطأ عبد الرزاق يف اختصاره
  إمنا أشار بيده يف التشهد وليس كذلك} صلى اهللا عليه وسلم{فأوهم أن املصطفى 

  طس عن معقل بن يسار ض) كان يصافح النساء من حتت الثوب (  ٥٨٨
عند الطرباين وما أدري ألي شيء كان يصافح النساء أي يف بيعة الرضوان كما هو مصرح به هكذا يف هذا اخلرب 

( حذفه املصنف من حتت الثوب قيل هذا خمصوص به لعصمته فغريه ال جيوز له مصافحة األجنبية لعدم أمن الفتنة 
  طس عن معقل بن يسار

  طس حل عن عائشة ض) كان يصغي للهرة اإلناء فتشرب مث يتوضأ بفضلها (  ٥٨٩

  كان يصغي للهرة اإلناء فتشرب

ه لتشرب منه بسهولة ولفظ رواية الدارقطين وغريه كان مير به اهلرة فيصغي هلا اإلناء فتشرب منه ويصغي أي مييله ل
بالغني املعجمة والصغو بالغني امليل يقال صغت الشمس للغروب مالت وصيغت اإلناء وأصغيته أملته مث يتوضأ 

ة العلماء إال أن أبا حنيفة كره الوضوء بفضل بفضلها أي مبا فضل من شرهبا وفيه طهارة اهلرة وسؤرها وبه قال عام
سؤرها وخالفه أصحابه وصحة بيعه اهلر وحل اقتنائه مع ما يقع منه من تلويث وإفساد وأنه ينبغي للعامل فعل األمر 

املباح إذا تقرر عند بعض الناس كراهته ليبني جوازه وندب سقي املاء واإلحسان إىل خلق اهللا وأن يف كل كبد حراء 
ا طس عن عائشة قال اهليثمي رجاله موثقون حل عن عائشة وهو عنده من حديث حممد بن املبارك الصوري أجر

عن عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن داود بن صاحل عن أمه عن عائشة اه ورواه عنها احلاكم والدارقطين 
  وحسنه لكن قال ابن حجر ضعيف وقال ابن مجاعة ضعيف لكن له طرق تقويه

  حم ق ت عن أنس صح) كان يصلي يف نعليه  ( ٥٩٠
كان يصلي يف نعليه أي عليهما أو هبما لتعذر الظرفية إن جعلت يف متعلقة بيصلي فإن علقت مبحذوف صحت 

الظرفية بأن يقال كان يصلي واألرجل يف النعال أي مستقرة فيها وحمله ال خبث فيهما غري معفو عنه قال ابن تيمية 
ا سنة وكذا كل ملبوس للرجل كحذاء وزربول فصالة الفرض والنفل واجلنازة حضرا وسفرا وفيه أن الصالة فيهم

وصحبه كانوا ميشون يف } صلى اهللا عليه وسلم{فيهما سنة وسواء كان ميشي هبا يف األزقة أوال فإن املصطفى 
  طرقات املدينة هبا ويصلون فيها



ابن القيم قيل لإلمام أمحد أيصلي الرجل يف نعليه قال أي  بل كانوا خيرجون هبا إىل احلش حيث يقضون احلاجة وقال
واهللا وترى أهل الوسواس إذا صلى أحدهم صالة اجلنازة يف نعليه قام على عقبهما كأنه واقف على اجلمر اه وقال 
ألن  ابن بطال هو حممول على ما إذا مل يكن فيه جناسة مث هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد ال من املستحبات

ذلك ال يدخل يف املعىن املطلوب من الصالة وهو وإن كان من مالبس الزينة لكن مالمسة األرض الذي تكثر فيها 
النجاسات قد تقصر به عن هذه املرتبة وإذا تعارضت مراعاة التحسني ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية ألهنا من 

يرد دليل بإحلاقه مبا يتجمل به فريجع إليه حم ق ت عن أنس  باب دفع املفاسد واألخرى من جلب املصاحل إال أن
  ابن مالك
  ت يف الشمائل عن أنس صح) كان يصلي الضحى ست ركعات (  ٥٩١

كان يصلي الضحى ست ركعات فصالة الضحى سنة مؤكدة قال ابن حجر ال تعارض بينه وبني خرب عائشة ما 
ن مغيبه حيمل اإلنكار على املشاهدة واإلثبات على املعاهدة صلى الضحى قط وقوهلا ماكان يصليها إال أن جييء م

واإلنكار على صنف خمصوص كثمان يف الضحى واإلثبات على أربع أو ست أويف وقت دون وقت ت يف كتاب 
  الشمائل النبوية عن أنس وكذا احلاكم يف فضل صالة الضحى عن جابر قال احلافظ العراقي ورجاله ثقات

  حم م عن عائشة صح) ى أربعا ويزيد ما شاء اهللا كان يصلي الضح(  ٥٩٢
كان يصلي الضحى أربعا وىف رواية أربع ركعات أي يداوم على أربع ركعات ويزيد ما شاء اهللا أي بال حصر لكن 

الزيادة اليت ثبتت إىل ثنيت عشرة من غري جماوزة وقد يكون ستا ومثانيا وبه عرف أن ثبوت اثنيت عشرة ال يعارض 
ن احملصور يف األربع دوامها وال الركعتني ألن االكتفاء هبما كان قليال فأقلها اثنتان وأفضلها مثان وأكثرها األربع أل

  اثنتا عشرة عند الشافعية ومتسك باحلديث بعضهم

على اختيار أهنا ال تنحصر يف عدد خمصوص قال الزين العراقي وليس يف األخبار الواردة يف أعدادها ما ينفي الزائد 
ثبت عن أحد من الصحب وإمنا ذكر أن أكثرها اثنتا عشرة الروياين وتبعه الشيخان وال سلف وال دليل حم م  وال

يف الصالة عن عائشة ظاهر صنيعه أنه مل يروه من الستة غري مسلم وليس كذلك بل رواه عنها أيضا النسائي وابن 
  ماجه يف الصالة والترمذي يف الشمائل

  )رة كان يصلي على اخلم(  ٥٩٣

  خ د ن ه عن ميمونة صح
كان يصلي على اخلمرة خباء معجمة مضمومة سجادة صغرية من سعف النخل أو خوصه بقدر ما يسجد املصلي أو 

فويقه من اخلمر مبعىن التغطية ألهنا ختمر حمل السجود ووجه املصلي عن األرض مسيت به ألن خيوطها مستورة 
يه أنه ال بأس بالصالة على السجادة صغرت أم كربت وال خالق فيه إال بسعفها أو ألهنا ختمر الوجه أي تستره وف

ما روي عن ابن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع عليها فيسجد عليه ولعله كان يفعله مبالغة يف التواضع 
رض واخلشوع فال خيالف اجلمعاة وروى ابن أيب شيبة عن عروة وغريه أن كان يكره الصالة على شيء دون األ

على اخلمرة } صلى اهللا عليه وسلم{ومحل على كراهة التنزيه قال احلافظ الزين العراقي وقد صلى املصطفى 
واحلصري والبساط والفروة املدبوغة حم د ن ه عن ميمونة أم املؤمنني ورواه أمحد من حديث ابن عباس بسند رجاله 

  ثقات



حم ق عن ) اد أن يصلي املكتوبة نزل فاستقبل القبلة كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به فإذا أر(  ٥٩٤
  جابر صح

كان يصلي يف السفر هكذا هو ثابت يف رواية البخاري واملراد النفل على راحلته أي بعريه قال الرافعي اسم يقع 
جهة  على الذكر واألنثى واهلاء يف الذكر للمبالغة ويقال راحلة مبعىن مرحولة كعيشة راضية حيثما توجهت به يف

مقصده إىل القبلة أو غريها فصوب الطريق بدال من القبلة فال جيوز االحنراف عنه كما ال جيوز االحنراف يف الفرض 
  عنها فإذا أراد أن يصلي املكتوبة يعين صالة

األركان واجبة ولو نذرا نزل فاستقبل القبلة فيه أنه ال تصح املكتوبة على الراحة وإن أمكنه القيام واالستقبال وإمتام 
لكن حمله عند الشافعية إذا كانت سائرة فإن كانت واقفة مقيدة يصح حم ق عن جابر ورواه أبو داود والنسائي 

  عن ابن عمر
كان يصلي قبل الظهر ركعتني وبعدها ركعتني وبعد املغرب ركعتني يف بيته وبعد العشاء ركعتني وكان ال (  ٥٩٥

  مالك ق د ن عن ابن عمر صح) يف بيته  يصلي بعد اجلمعة حىت ينصرف فيصلي ركعتني

كان يصلي قبل الظهر ركعتني وبعد املغرب ركعتني يف بيته وبعد العشاء ركعتني ال يعارضه ما ورد يف أخبار أخرى 
أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وركعتني قبل املغرب وركعتني قبل العشاء الحتمال 

هذه العشرة وتلك يف بيته وأخرب كل راو مبا اطلع عليه وأنه كان يواظب على هذه دون تلك وهذه  أنه كان يصلي
عليهن وبقيت رواتب أخرى لكنها ال تتأكد } صلى اهللا عليه وسلم{العشرة هي الرواتب املؤكدة ملواظبة املصطفى 

إىل بيته فيصلي بالفتح ذكره كتلك وكان ال يصلي بعد اجلمعة صالة حىت ينصرف من احملل الذي مجعت فيه 
الكرماين ركعتني يف بيته إذ لو صالمها يف املسجد رمبا توهم أهنما احملذوفتان وأهنا واجبة وصالة النفل يف اخللوة 

أفضل قال الكرماين وقوله يف بيته أفضل متعلق بالظهر على مذهب الشافعي وخمتص باألخري على مذهب احلنفية 
صولية وقال احملقق العراقي لعل قوله يف بيته متعلق جبميع املذكورات فقد ذكروا أن كما هو مقتضى القاعدة األ

التقييد بالظرف يعود للمعطوف عليه أيضا لكن توقف ابن احلاجب وأعاد ذكر اجلمعة بعد الظهر ألنه كان يصلي 
اقتصر فيها على ركعتني ترك سنة اجلمعة يف بيته خبالف الظهر وحكمته ما ذكر من أن اجلمعة ملا كانت بدل الظهر و

النفل بعدها باملسجد خوف ظن أهنا احملذوفة قال احملقق وركعتا اجلمعة ال جتتمعان مع ركعيت الظهر إال لعارض كأن 
يصلي اجلمعة وسنتها البعدية مث يتبني فسادها فيصلي الظهر مث سنتها ومل يذكر شيئا يف الصالة قبلها فلعله قاسها 

  النفل حىت الراتبة يف البيت مالك يف املوطأ ق د ن عن ابن عمر ابن اخلطاب على الظهر وفيه ندب
  ق د عن عائشة صح) كان يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر (  ٥٩٦

يصلي كان يصلي من الليل قال احملقق الظاهر أن من البتداء الغاية أي ابتدأ صالته يف الليل وحيتمل أهنا تبعيضية أي 
يف بعض الليل ثالث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر حكمة الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر 

خيتص بصالة الليل واملغرب وتر النهار فناسب كون صالة الليل كالنهار يف العدد مجلة وتفصيال قال القاضي بىن 
كعة والفصل فيه أفضل ووقته ما بني العشاء والفجر الشافعي مذهبه على هذا يف الوتر فقال أكثره إحدى عشرة ر

  وال جيوز تقدميه على العشاء ق د عن عائشة ورواه عنها أيضا النسائي يف الصالة وكان ينبغي ذكره
  د عن علي صح) كان يصلي قبل العصر ركعتني (  ٥٩٧



ركعتان ومذهب الشافعي أربع د كان يصلي قبل العصر ركعتني يف رواية أمحد والترمذي أربعا وفيه أن سنة العصر 
يف الصالة من حديث عاصم بن ضمرة عن علي أمري املؤمنني قال املنذري وعاصم وثقه ابن معني وضعفه غريه وقال 

  النووي إسناد احلديث صحيح ومن مث رمز املصنف لصحته
  حم ن ه ك عن ابن عباس صح) كان يصلي بالليل ركعتني ركعتني مث ينصرف فيستاك (  ٥٩٨

ان يصلي بالليل ركعتني ركعتني مث ينصرف فيستاك قال أبو شامة يعين وكان يستوك كل ركعتني ويف هذا موافقة ك
ملا يفعله كثري يف صالة التراويح وغريها قال العراقي مقتضاه أنه لو صلى صالة ذات تسليمات كالضحى والتراويح 

بن عباس قال احلاكم صحيح على شرطهما قال يستحب أن يستاك لكل ركعتني وبه صرح النووي حم ن ه ك عن ا
مغلطاي وليس كما زعم مث اندفع يف بيانه لكن ابن حجر قال بإسناد صحيح وقال املنذري رواه ابن ماجه قال الويل 

  } صلى اهللا عليه وسلم{العراقي وهو عند أيب نعيم بإسناد جيد من حديث ابن عباس أن املصطفى 
  الة الليلكان يستاك بني كل ركعتني من ص

  حم د ك عن املغرية صح) كان يصلي على احلصري والفروة املدبوغة (  ٥٩٩

كان يصلي على احلصري أي من غري سجادة تبسط له فرارا عن تزيني الظاهر للخلق وحتسني مواقع نظرهم فإن ذلك 
سوج من ورق النخل هو الرياء احملذور وهو وإن كان مأمونا منه لكن قصده التشريع واملراد باحلصري حصري من

هكذا كانت عادهتم مث هذا احلديث عورض مبا رواه أبو يعلى وابن أيب شيبة وغريمها من رواية شريح أنه سأل 
  يصلي على احلصري واهللا يقول وجعلنا جهنم للكفرين حصريا} صلى اهللا عليه وسلم{عائشة أكان النيب 

العراقي ثقات وأجيب تارة بأن النفي يف خربها املداومة قالت مل يكن يصلي عليه ورجاله كما قال احلافظ الزين 
وأخرى بأهنا إمنا نفت علمها ومن علم صالته على احلصري مقدم على النايف وبأن حديثه وإن كان رجاله ثقات لكن 

فيه شذوذ ونكارة فإن القول بأن املراد يف اآلية احلصري اليت تفرش مرجوج مهجور واجلمهور على أنه من احلصر 
ي ممنوعون عن اخلروج منها أفاده احلافظ العراقي قال ابن حجر ولذلك ملا ترجم البخاري باب الصالة على أ

احلصري حكى فيه فكأنه رآه شاذا مردودا قال العراقي وفيه ندب الصالة على احلصري وحنوها مما يقي بدن املصلي 
غة إشارة إىل أن التنزه عنها تومها لتقصري الدباغ عن األرض وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم والفروة املدبو

عن التطهري ليس من الورع وإمياء إىل أن الشرط جتنب النجاسة إذا شوهدت وعدم تدقيق النظر يف استنباط 
االحتماالت البعيدة وقد منع قوم استفرغوا أنظارهم يف دقائق الطهارة والنجاسة وأمهلوا النظر يف دقائق الرياء 

نظر كيف اندرس من الدين رمسه كما اندرس حتقيقه وعلمه حم د ك يف الصالة عن املغرية ابن شعبة قال والظلم فا
احلاكم على شرط مسلم وأقره الذهيب يف التلخيص لكنه يف املهذب بعدما عزاه أليب داود قال فيه يونس بن احلارث 

ه عن املغرية وابن عون وامسه حممد بن عبيد ضعيف وقال الزين العراقي خرجه أبو داود من رواية ابن عون عن أبي
  اهللا الثقفي ثقة وأبوه مل يرو عنه فيما علمت غري ابنه

عون قال فيه أبو حامت جمهول وذكره ابن حبان يف ثقات أتباع التابعني وقال يروي املقاطيع وهذا يدل على االنقطاع 
  بينه وبني املغرية

  )اصل وينهى عن الوصال كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويو(  ٦٠٠



  د عن عائشة صح
كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال ألنه خيالفنا طبعا ومزاجا وعناية من ربه تعاىل 

والركعتان بعده من خصائصه فاتتاه قبله فقضاها بعده وكان إذا عمل عمال أثبته والوصال من خصائصه د من 
بن عمرو عن ذكوان موىل عائشة عن عائشة قال ابن حجر وينظر يف عنعنة حممد حديث حممد بن اسحق عن حممد 

  بن اسحاق انتهى وبه يعرف أن إقدام املصنف على رمزه لصحته غري جيد
  ه عن ابن عباس ح) كان يصلي على بساط (  ٦٠١

ذي حيث قال يف كان يصلي على بساط أي حصري كما يف شرح أيب داود للعراقي وسبقه إليه أبوه يف شرح الترم
سنن أيب داود ما يدل على أن املراد بالبساط احلصري قال ابن القيم كان يسجد على األرض كثريا وعلى املاء 

والطني وعلى اخلمرة املتخذة من خوص النخل وعلى احلصري املتخذ منه وعلى الفروة املدبوغة كذا يف اهلدى وال 
صلى اهللا عليه {تهم للصالة على سجادة وقوله مل يصل رسول اهللا ينافيه إنكاره يف املصائد على الصوفية مالزم

على سجادة قط وال كانت السجادة تفرش بني يديه فمراده السجادة من صوف على الوجه املعروف فإنه } وسلم
كان يصلي على ما اتفق بسطه ه عن ابن عباس رمز املصنف حلسنه وليس جييد فقد قال مغلطاي يف شرح ابن ماجه 

زمعة ضعفه كثريون ومنهم من قال متماسك انتهى ورواه احلاكم من حديث زمعة أيضا عن سلمة بن دهام عن فيه 
على بساط قال احلاكم صحيح احتج مسلم } صلى اهللا عليه وسلم{عكرمة عن ابن عباس قال صلى رسول اهللا 

  بزمعة فتعقبه الذهيب وقال قلت أو قواه بآخر وسلمة ضعفه أبو داود انتهى
كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس ال يفصل بينهن بتسليم ويقول أبواب السماء تفتح إذا (  ٦٠٢

  ه عن أيب أيوب ح) زالت الشمس 

كان يصلي قبل الظهر أربعا قال البيضاوي هي سنة الظهر القبلية إذا زالت الشمس ال يفصل بينهن بتسليم ويقول 
اد الترمذي يف الشمائل فأحب أن يصعد يل فيها عمل صاحل وزاد البزار يف أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس ز

روايته وينظر اهللا تبارك بالرمحة إىل خلقه وهي صالة كان حيافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى واستدل 
استحباب أربع به على أن للجمعة سنة قبلها واعترض بأن هذه سنة الزوال وأجاب العراقي بأنه حصل يف اجلملة 

بعد الزوال كل يوم سواء يوم اجلمعة وغريها وهو املقصود وهذا احلديث استدل به احلنفية على أن األفضل صالة 
األربع قبل الظهر بتسليمة وقالوا هو حجة على الشافعي يف صالهتا بتسليمتني د عن أيب أيوب األنصاري ورواه عنه 

ابن حجر ويف إسنادهم مجيعا عبيدة بن معيقيب وهو ضعيف وأخرجه ابن  أيضا مبعناه أمحد والترمذي والنسائي قال
  خزمية يف صحيحه وضعفه انتهى وبه يعرف ما يف رمز املصنف حلسنه

  طب عن عبيد مواله ح) كان يصلي بني املغرب والعشاء (  ٦٠٣
نهما وقد ذكرها يف أحاديث كان يصلي بني املغرب والعشاء مل يذكر يف هذا اخلرب عدد الركعات اليت كان يصليها بي

رمز املصنف حلسنه وقد قال } صلى اهللا عليه وسلم{تقدم بعضها طب عن عبيد مصغرا مواله موىل رسول اهللا 
الذهيب عن ابن عبد الرب رواه عن أيب عبيد سليمان التيمي وسقط بينهما رجل انتهى وقال اهليثمي رواه الطرباين 

  مل يسم وبقيةوأمحد من طرق مدارها كلها على رجل 
  رجال أمحد رجال الصحيح انتهى وقضيته أن رجال الطرباين ليسوا كذلك فلو عزاه املصنف ألمحد كان أحسن

  حل عن ابن مسعود ض) كان يصلي واحلسن واحلسني يلعبان ويقعدان على ظهره (  ٦٠٤



الذرية فإن قيل الصالة حمل كان يصلي واحلسن واحلسني يلعبان ويقعدان على ظهره وهذا من كمال شفقته ورأفته ب
  إخالص وخشوع وهو أشد الناس حمافظة عليهما وقد قال سبحانه وتعاىل ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه

  ولعبهما حالة مشغلة فاجلواب أنه إمنا فعله تشريعا وبيانا للجواز حل عن ابن مسعود رمز حلسنه
  اد عن علي ابن أيب رباح مرسال ضهن) كان يصلي على الرجل يراه خيدم أصحابه (  ٦٠٥

كان يصلي على الرجل يراه خيدم أصحابه حيتمل أن املراد يصلي عليه صالة اجلنازة إذا مات ومل مينعه علو منصبه 
من الصالة على بعض خدمه وحيتمل أن املراد أنه إذا رأى رجال خيدم أصحابه جبد ونصح يدعو له هناد عن علي 

املؤلف كغريه ابن أيب رباح ابن قصري ضد الطويل املصري ثقة يف التقريب ثقة املشهور  بضم أوله وفتح ثانيه بضبط
  فيه علي بن القصري وكان يغضب منها وهو من كبار الطبقة الثانية مرسال وهو اللخمي وقيل غريه

  حم عن علي ح) كان يصوم يوم عاشوراء ويأمر به (  ٦٠٦
ش وال يأمر به فلما قدم املدينة صار يصومه ويأمر به أي بصومه أمر كان يصوم يوم عاشوراء مبكة كما تصومه قري

ندب ألنه يوم شريف أظهر اهللا فيه كليمه على فرعون وجنوده وفيه استوت السفينة على اجلودي وفيه تاب على 
  قوم يونس وفيه أخرج يوسف من السجن وفيه أخرج يونس من بطن احلوت وفيه صامت الوحوش

هلا صوم خاص كذا يف املطامح حم عن علي أمري املؤمنني رمز املصنف حلسنه وال يصفو عن نزاع وال يبعد أن يكون 
  فقد قال اهليثمي فيه جابر عن اجلعفي وفيه كالم كثري

  ه عن أيب هريرة) كان يصوم االثنني واخلميس (  ٦٠٧
م قال الغزايل ومن صامهما كان يصوم االثنني واخلميس ألن فيهما تعرض األعمال فيحب أن يعرض عمله وهو صائ

مضافا لرمضان فقد صام ثلث الدهر ألنه صام من السنة أربعة أشهر وأربعة أيام وهو زيادة على الثلث فال ينبغي 
لإلنسان أن ينقص من هذا العدد فإنه خفيف على النفس كثري األجر ه عن أيب هريرة ظاهر كالمه أن ابن ماجه 

ر خبالفه فقد خرجه األربعة إال أبا داود واللفظ لفظ النسائي وقال الترمذي حسن تفرد بإخراجه من بني الستة واألم
  غريب وهو مستند املصنف يف رمزه حلسنه

  )كان يصوم من غرة كل شهر ثالثة أيام وقلما كان يفطر يوم اجلمعة (  ٦٠٨

  ت عن ابن مسعود ح
بغرته أوله وأن يريد األيام الغر أي البيض وقال  كان يصوم من غرة كل شهر ثالثة أيام قال العراقي حيتمل أنه يريد

القاضي غرر الشهر أوائله وقال وال منافاة بني هذا اخلرب وخرب عائشة أنه مل يكن يبايل من أي أيام الشهر يصوم ألن 
هذا الراوي حدث بغالب ما اطلع عليه من أحواله فحدث مبا عرف وعائشة اطلعت على ما مل يطلع عليه وقلما 

فطر يوم اجلمعة يعين كان يصومه منضما إىل ما قبله أو بعده فال خيالف حديث النهي عن أفراده بالصوم أو أنه كان ي
من خصائصه كالوصال ذكره املظهري قال القاضي وحيتمل أن املراد أنه كان ميسك قبل الصالة وال يتغدى إال بعد 

افظ العراقي وقد صححه أبو حامت وابن حبان أداء اجلمعة ت عن ابن مسعود قال الترمذي حسن غريب قال احل
وابن عبد الرب وابن حزم وكأن الترمذي اقتصر عل حتسينه للخالف يف رفعه وقد ضعفه ابن اجلوزي فاعترضوه 

وقضية كالم املصنف أن هذا من تفردات الترمذي من بني الستة وليس كذلك بل رواه عنه الثالثة لكن ليس يف أيب 
  داود قلما اخل



كان يصوم تسع ذي احلجة ويوم عاشوراء وثالثة أيام من كل شهر أول اثنني من الشهر واخلميس واالثنني (  ٦٠٩
  حم د ن عن حفصة ح) من اجلمعة األخرى 

كان يصوم تسع ذي احلجة ويوم عاشوراء وثالثة أيام من كل شهر أول اثنني من الشهر واخلميس واالثنني من 
افظة على التأسي به يف ذلك حم د ن عن حفصة أم املؤمنني رمز املصنف حلسنه لكن اجلمعة األخرى فينبغي لنا احمل

قال الزيلعي هو حديث ضعيف وقال املنذري اختلف فيه على هنيدة راويه فمرة قال عن حفصة وأخرى عن أمه 
  } صلى اهللا عليه وسلم{عن أم سلمة وتارة عن بعض أزواج النيب 

ت عن ) واألحد واألثنني ومن الشهر اآلخر الثالثاء واألربعاء واخلميس كان يصوم من الشهر السبت (  ٦١٠
  عائشة ح

كان يصوم من الشهر السبت مسي به النقطاع خلق العامل فيه والسبت القطع واألحد مسي به ألنه أول أيام األسبوع 
الشهر اآلخر الثالثاء واألربعاء  على نزاع فيه ابتداء خلق العامل واألثنني التسمية به كبقية االسبوع إىل اجلمعة ومن

واخلميس قال املظهري أراد أن يبني سنة صوم مجيع أيام األسبوع فصام من شهر السبت واألحد واالثنني ومن شهر 
الثالثاء واألربعاء واخلميس قال وإمنا مل يصم الستة متوالية لئال يشق على أمته االقتداء به ومل يذكر يف هذا احلديث 

فيما قبله ت من حديث خيثمة عن عائشة وقال الترمذي حسن ورمز حلسنه قال عبد احلق والعلة  اجلمعة وذكره
املانعة له من تصحيحه أنه روى مرفوعا وموقوفا وذا عنده علة قال ابن القطان وينبغي البحث عن مساع خيثمة من 

  عائشة فإين ال أعرفه
  حم ق ن ه عن أنس صح)  كان يضحي بكبشني أقرنني أملحني وكان يسمي ويكرب(  ٦١١

كان يضحي بكبشني الباء لاللصاق أي ألصق تضحيته بالكبشني والكبش فحل الضأن يف أي سن كان أقرنني أي 
لكل منهما قرنان معتدالن وقيل طويالن وقيل األقرن الذي ال قرن له وقيل العظيم القرون أملحني تثنية أملح 

أكثر أو األغرب أو الذي يف خلل صوفه طاقات سوداء واألبيض اخلالص مبهملة وهو الذي فيه سواد وبياض والبياض 
كامللح أو الذي يعلوه محرة وإمنا أختار هذه الصفة حلسن منظره أو لشحمه وكثرة حلمه وفيه أن املضحي ينبغي أن 

يقول بسم خيتار األفضل نوعا واألكمل خلقا واألحسن مسنا وال خالف يف جواز األجم وكان يسمي اهللا ويكرب أي 
اهللا واهللا أكرب ويف رواية مسى وكرب وأفاد ندب التسمية عند الذبح والتكبري معها وأفضل ألوان األضحية أبيض 

  فأعفر فأبلق فاسود حم ق ن ه عن أنس وزاد الشيخان وفيه يذحبهما بيده
  ك عن عبد اهللا بن هشام صح ) كان يضحي بالشاة الواحدة عن مجيع أهله (  ٦١٢
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كان يضحي بالشاة الواحدة عن مجيع أهله أي مجيع أهل بيته وفيه صحة تشريك الرجل أهل بيته يف أضحيته وأن 
وي ال جيوز أن يضحي ذلك جمزئ عنهم وبه قال كافة علماء األمصار وعن أيب حنيفة والثوري يكره وقال الطحا

بشاة واحدة عن اثنني وادعى نسخ هذا اخلرب وحنوه وإىل املنع ذهب ابن املبارك وإليه مال القرطيب حمتجا بأن كل 
واحد خماطب بأضحيته فكيف يسقط عنهم بفعل أحدهم وجياب بأنه كفرض الكفاية وسنته فيخاطب به الكل 

ال جتزئ عن أمته وأول } صلى اهللا عليه وسلم{ن أضحية النيب ويسقط بفعل البعض وحكى القرطيب االتفاق على أ
  ما يدل على خالفه ك عن عبد اهللا بن هشام ابن زهرة له صحبة

  ه عن أنس ح) كان يضرب يف اخلمر بالنعال واجلريد (  ٦١٣
يه بالسوط كان يضرب يف اخلمر بالنعال بكسر النون مجع نعل واجلريد أمجعوا على إجزاء اجللد هبما واختلفوا ف

  واألصح عند الشافعية اإلجزاء ه يف باب
حد اخلمر عن أنس ابن مالك وكالم املصنف يقتضي أن هذا مما مل يتعرض أحد الشيخني لتخرجيه وهو عجب منه 
مع كون الصحيحني نصب عينه وهو يف مسلم عن أنس نفسه وزاد يف آخره العدد فقال كان يضرب يف اخلمر 

  اه بالنعال واجلريد أربعني
  هق عن عمرو بن حريث ض) كان يضع اليمىن على اليسرى يف الصالة ورمبا مس حليته وهو يصلي (  ٦١٤

كان يضع اليمىن على اليسرى يف الصالة أي يضع يده اليمىن على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد كما يف 
 اخلشوع وأبعد عن العبث واستحب حديث واثلة عند أيب داود والنسائي وصححه ابن خزمية وذلك ألنه أقرب إىل

الشافعي أن يكون الوضع املذكور فويق السرة واحلنفية حتتها ورمبا مس حليته وهو يصلي قال القسطالين فيه أن 
  حتريك اليد يف الصالة ال ينايف اخلشوع إذا كان لغري عبث هق عن عمرو بن حريث املخزومي صحايب نزل الكوفة

  عن ابن عمر صح حم) كان يضمر اخليل (  ٦١٥

كان يضمر اخليل أراد باإلضمار التضمري وهو أن يعلف الفرس حىت يسمن مث يرده إىل القلة ليشتد حلمه كذا ذكره 
مجع لكن يف شرح الترمذي جلدنا األعلى لألم الزين العراقي هو أن يقلل علف الفرس مدة ويدخل بيتا كنا وجيلل 

ري قال وهو جائز اتفاقا لألحاديث الواردة فيه حم عن ابن عمر ليعرق وجيف عرقه فيخف حلمه فيقوى على اجل
  ابن اخلطاب رمز املصنف لصحته

  عن أنس صح ٤حم ق ) كان يطوف على مجيع نسائه يف ليلة بغسل واحد (  ٦١٦
كان يطوف على مجيع نسائه أي جيامع مجيع حالئله فالطواف كناية عن اجلماع عند األكثر وقال اإلمساعيلي حيتمل 
إرادة جتديد العهد هبن ينافره السياق يف ليلة يف رواية واحدة بغسل واحد قال معمر لكنا ال نشك أنه كان يتوضأ 

  بني ذلك وسبق فيه إشكال مع جوابه فال تغفل وزاد يف رواية وله يومئذ
طلق عليهن لفظ تسع أي من الزوجات فال ينافيه رواية البخاري وهن إحدى عشرة ألنه ضم مارية ورحيانه إليهن وأ

نسائه تغليبا مث قضية كان املشعرة باللزوم واالستمرار أن ذلك كان يقع غالبا إن مل يكن دائما لكن يف اخلرب املتفق 
صلى اهللا {عليه ما يشعر بأن ذلك إمنا كان يقع منه عند إرادته اإلحرام ولفظه عن عائشة كنت أطيب رسول اهللا 



حمرما ينضح طيبا ويف أيب داود ما يفيد أن األغلب أنه كان يغتسل لكل  فيطوف على نسائه فيصبح} عليه وسلم
وطء وهو خربه عن أيب رافع يرفعه أنه طاف على نسائه يف ليلة فاغتسل عند كل فقلت يا رسول اهللا لو اغتسلت 

حجر وفيه غسال واحدا فقال هذا أطهر وأطيب قال ابن سيد الناس كان يفعل ذا مرة وذا مرة فال تعارض قال ابن 
أن القسم مل يكن واجبا عليه وهو قول مجع شافعية واملشهور عندهم كاجلمهور الوجوب وأجابوا عن احلديث بأنه 

عن أنس ابن مالك  ٤كان قبل وجوب القسم وبأنه يرضي صاحبه النوبة وبأنه كان عند قدومه من سفر حم ق 
  ه محيدا ودفعه ابن حجر يف اللسانوهو من رواية محيد عن أنس قال ابن عدي وأنا أرتاب يف لقي

  البزار عن أنس ح) كان يعرب على األمساء (  ٦١٧

كان يعرب على األمساء أي كان يعرب الرؤيا على ما يفهم من اللفظ من حسن وغريه البزار يف مسنده عن أنس ابن 
  مالك رمز املصنف حلسنه قال اهليثمي فيه من مل أعرفه

  )ة كان يعجبه الرؤيا احلسن(  ٦١٨

  حم ن عن أنس ح
كان يعجبه الرؤيا احلسنة متامه عند أمحد ورمبا قال هل رأى أحد منكم رؤيا فإذا رأى الرجل الرؤيا سأل عنه فإن 
كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه فجاءت امرأة فقالت رأيت كأين دخلت اجلنة فسمعت هبا وجبة ارجتت هلا 

} صلى اهللا عليه وسلم{عدت اثين عشر رجال وقد بعث رسول اهللا  اجلنة فنظرت فإذا قد جيء بفالن وفالن حىت
وآله وسلم سرية قبل ذلك فجيء هبم وعليهم ثياب بيض تشخب أوداجهم فقيل اذهبوا هبم إىل أرض البيدخ أو 

  قال هنر البيدخ فغمسوا به فخرجوا
سرية وقالوا أصيب فالن وفالن وجوههم كالقمر ليلة البدر مث أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها فأتت تلك ال

حىت عدوا االثين عشر اليت عدهتم املرأة حم عن أنس رمز املصنف حلسنه وهو كما قال أو أعلى فقد قال اهليثمي 
  رجال أمحد رجال الصحيح

  حم ت يف الشمائل ك عن أنس ح) كان يعجبه الثفل (  ٦١٩
ثفل من كل شيء وفسر يف خرب بالثريد ورمبا يقتات به كان يعجبه الثفل بضم الثاء املثلثة وكسرها يف األصل ما ي

  ومبا يعلق بالقدر وبطعام فيه شيء من حب أو دقيق قيل واملراد هنا الثريد قال
  حيلف باهللا وإن مل يسأل( 

  )ما ذاق ثفال منذ عام أول 
ه له دفع ما قد يقع ملن قال ابن األثري مسى ثفال ألنه من األقوات اليت يكون هبا ثفل خبالف املائعات وحكمة حمبت

ابتلى بالترفه من ازدرائه وأنه أنضج وألذ حم ت يف كتاب الشمائل النبوية ك كالمها عن أنس بن مالك قال الصدر 
  املناوي سنده جيد وقال اهليثمي هذا احلديث قد خولف يف رفعه

  ت ك عن أنس ح) كان يعجبه إذا خرج حلاجته أن يسمع يا راشد يا جنيح (  ٦٢٠
  يعجبه إذا خرج حلاجته أن يسمع يا راشد ياجنيح ألنه كان حيب الفأل احلسن فيتفاءل بذلك كان

فائدة قل من تعرض هلا قال يف فتح الباري الفأل احلسن شرطه أال يقصد فإن قصد مل يكن حسنا بل يكون من أنواع 
  الطرية ت يف السري ك كالمها عن أنس وقال الترمذي حسن صحيح غريب



  حم عن أنس صح) يعجبه الفاغية كان (  ٦٢١
  كان يعجبه الفاغية أي رحيها وهو نور احلناء وتسميها العامة متر حناء وقيل

الفاغية والفغو نور الرحيان وقيل نور كل نبت وقيل الفغوة كل شجرة هي التنوير وقد أفغى الشجر ويف حديث 
نور وجيوز أن يريد إذا انتشرت رائحته من فغت احلسن سئل عن السلف يف الزعفران فقال إذا أفغى فقالوا معناه 

الرائحة فغوا ومنه قوهلم هذه الكلمة فاغية فينا وشبه مبعىن ذكره الزخمشري حم عن أنس قال اهليثمي رجاله ثقات 
  رمز املصنف حلسنه

  حم حب عن أنس ح) كان يعجبه القرع (  ٦٢٢
ال ابن السكيت والسكون هو املشهور قال ابن دريد كان يعجبه من اإلعجاب القرع بسكون الراء وفتحها لغتان ق

وأحسبه مشبها بالرأس األقرع وهو الدباء وهو مثر شجر اليقطني وهو بارد رطب يغذى غذاء يسريا سريع اإلحندار 
إن مل يفسد قبل اهلضم وله خلط صاحل وسبب حمبته له ما فيه من زيادة العقل والرطوبة وما خصه اهللا به من إنباته 

يونس حىت وقاه وترىب يف ظله فكان له كاألم احلاضنة لفرخها حم حب عن أنس قضية كالمه أنه ال يوجد على 
خمرجا يف أحد الصحيحني وإال ملا ساغ له االقتصار على عزوه للغري وهو ذهول بل هو عند مسلم باللفظ املزبور 

  وممن عزاه له احلافظ العراقي
ع طب وابن قانع واملاوردي عن حنظلة بن ) أمسائه إليه وأحب كناه كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب (  ٦٢٣

  حذمي ح

كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أمسائه وأحب كناه إليه ملا فيه من االئتالف والتحابب والتواصل ع طب وابن 
وسكون قانع يف معجم الصحابة واملاوردي كلهم من طريق الزبال بن عبيد عن حنظلة بن حذمي بكسر املهملة 

املعجمة وفتح التحتية بن حشفة التميمي أبو عبيد املالكي وقيل احلنفي وقيل السعدي وفد مع أبيه وجده على 
وهو صغري فدعا له تفرد بالرواية عنه حفيده الزبال بن عبيد بن حنظلة قال } صلى اهللا عليه وسلم{املصطفى 

  اهليثمي ورجال الطرباين ثقات
  ابن عساكر عن عائشة صح) لرطب كان يعجبه الطبيخ با(  ٦٢٤

  كان يعجبه الطبيخ بالرطب مقلوب البطيخ كما سبق تقريره وقيل هو اهلندى ابن عساكر يف تارخيه عن عائشة
كان يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب وعلى التمر إذا مل يكن رطب وخيتم هبن وجيعلهن وترا ثالثا (  ٦٢٥

  ن جابرابن عساكر ع) أو مخسا أو سبعا 
كان يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب وعلى التمر إذا مل يكن رطب أي إذا مل يتيسر ذلك الوقت وخيتم 
هبن أي يأكلهن عقب الطعام وجيعلهن وترا ثالثا أو مخسا أو سبعا أخذ منه أن يسن الفطر من الصوم على الرطب 

يعجبه الرطب جدا وروى } صلى اهللا عليه وسلم{ملصطفى فإن مل يتيسر فالتمر فالرطب مع تيسره أفضل وقد كان ا
  البزار مرفوعا يا عائشة إذا جاء الرطب فهنيين

صلى اهللا {فائدة يف تاريخ املدينة للسمهودي أن يف فضل أهل البيت البن املؤيد احلموي عن جابر كنت مع النيب 
اح النخل هذا حممد سيد األنبياء وهذا علي يف بعض حيطان املدينة ويد على يف يده فمررنا بنخل فص} عليه وسلم

وهذا على } صلى اهللا عليه وسلم{سيد األولياء أبو األئمة الطاهرين مث مررنا بنخل فصاح هذا حممد رسول اهللا 
وآله وسلم لعلي مسه الصيحاين فسمي به فهذا سبب تسميته اه أقول } صلى اهللا عليه وسلم{سيف اهللا فقال النيب 



  هودي ويشم منه الوضع ابن عساكر يف تارخيه وكذا أبو بكر يف الغيالنيات عن جابر ابن عبد اهللاوهذا أقره السم
  طب عن جندب ح) كان يعجبه التهجد من الليل (  ٦٢٦

كان يعجبه التهجد من الليل ألن الصالة حمل املناجاة ومعدن املصافاة طب عن جندب قال اهليثمي فيه أبو بالل 
  ين وغريه اه وبه يعرف ما يف رمز املصنف حلسنهاألشعري ضعفه الدارقط

  )كان يعجبه أن يدعو ثالثا وأن يستغفر ثالثا (  ٦٢٧

  حم د عن ابن مسعود ح
كان يعجبه أن يدعو قيل بفتح الواو دون األلف واأللف سبق قلم ممن وهم وأن يستغفر ثالثا فأكثر فاألقل ثالث 

 الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه حم د عن ابن مسعود بدليل ورود األكثر وذلك بأن يقول استغفر اهللا
  رمز املصنف حلسنه

  د عن ابن مسعود ح) كان يعجبه الذراع (  ٦٢٨
كان يعجبه الذراع ومتامه عند الترمذي وسم يف الذراع أي يف فتح خيرب جعل فيه سم قاتل لوقته فأكل منه لقمة 

روف بأنه مسموم فتركه ومل يضره السم أي يطيب وحيسن يف مذاقه ومل يصب فأخربه جربيل أو الذراع اخلالف املع
من قال يف نظره إال أن يريد بالنظر الرأي واالعتقاد وذلك ألهنا ألني وأعجل نضجا وأبعد عن موضع األذى د عن 

  ابن مسعود رمز املصنف حلسنه
  عن أيب هريرة ح ابن السين وأبو نعيم يف الطب) كان يعجبه الذراعان والكتف (  ٦٢٩

كان يعجبه الذراعان والكتف لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذهتا وحالوة مذاقها وبعدها عن األذى زاد يف 
رواية وسم يف الذراع وكان يرى أن اليهود مسوه فيه ابن السين وأبو نعيم كالمها يف كتاب الطب النبوي عن أيب 

  هريرة رمز املصنف حلسنه
  ابن عساكر عن عائشة ض) ه احللو البارد كان يعجب(  ٦٣٠

كان يعجبه احللو البارد أي املاء احللو البارد وحيتمل أن املراد الشراب البارد مطلقا ولو لبنا أو نقيع متر أو زبيب 
  ابن عساكر يف التاريخ عن أيب هريرة

  د ك عن عائشة صح) كان يعجبه الريح الطيبة (  ٦٣١

ا غذاء للروح والروح مطية القوى والقوى تزداد بالطيب وهو ينفع الدماغ والقلب كان يعجبه الريح الطيبة ألهن
ومجيع األعضاء الباطنة ويفرح القلب ويسر النفس وهو أصدق شيء للروح وأشده مالءمة هلا وبينه وبني الروح 

  نسب قريب فلهذا كان أحب احملبوبات إليه من الدنيا د ك عن عائشة
  ه عن أيب هريرة ك عن عائشة صح) احلسن ويكره الطرية كان يعجبه الفأل (  ٦٣٢

كان يعجبه الفأل احلسن الكلمة الصاحلة يسمعها ويكره الطرية بكسر أو فتح فسكون ألن مصدر الفأل عن نطق 
وبيان فكأنه خرب جاء عن غيب خبالف الطرية الستنادها إىل حركة الطائر أو نطقه وال بيان فيه بل هو تكلف من 

فقد أخرج الطرباين عن عكرمة كنت عند ابن عباس فمر طائر فصاح فقال رجل خري فقال ابن عباس ال متعاطيه 
شر وال خري وقال النووي الفأل يستعمل فيما يسر وفيما يسوء وأكثره يف السرور والطرية ال تكون إال يف الشؤم 

ة كما مر قال احلليمي الفرق بينهما أن وقد تستعمل جمازا يف السرور وشرط الفأل أن ال يقصد إليه وإال صار طري



الطرية هي سوء ظن باهللا من غري سبب ظاهر يرجع إليه الظن والتيمن بالفأل حسن ظن باهللا وتعليق جتديد األمل به 
وذلك باإلطالق حممود وقال القاضي أصل التطري التفاؤل بالطري وكانت العرب يف اجلاهلية يتفاءلون بالطيور 

فإذا عن له أمر كسفر وجتارة ترصدوا هلا فإن بدت هلم سوانح تيمنوا هبا وشرعوا فيما قصدوه  والظباء وحنو ذلك
أهنا } صلى اهللا عليه وسلم{وإن ظهرت بوارح تشاءموا بذلك وتثبطوا عما قصدوا وأعرضوا عنه فبني املصطفى 

أيب هريرة ك عن عائشة قال ابن  خطرات فاسدة ال دليل عليها فال يلتفت إليها إذ ال يتعلق هبا نفع وال ضر ه عن
  حجر يف الفتح إسناده حسن ورواه عنه أيضا ابن حبان وغريه

  طب عن ابن أيب أوىف ح) كان يعجبه أن يلقى العدو عند زوال الشمس (  ٦٣٣

كان يعجبه أن يلقى العدو للقتال عند زوال الشمس ألنه وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس وخفة األجسام كذا 
ىل منه أن يقال إنه وقت تفتح فيه أبواب السماء كما ثبت يف احلديث وهو يفسر بعضه بعضا فقد ثبت أنه قيل وأو

كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار فقالت عائشة أراك تستحب الصالة يف هذه الساعة قال تفتح فيها أبواب 
ظ عليها آدم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى السماء وينظر اهللا تبارك وتعاىل بالرمحة إىل خلقه وهي صالة كان حياف

رواه البزار عن ثوبان وهذا خبالف اإلغارة على العدو فإنه يندب أن يكون أول النهار ألنه وقت غفلتهم كما فعل 
  يف خيرب طب عن ابن أيب أوىف رمز املصنف حلسنه

ب وابن السين وأبو نعيم يف الطب ط) كان يعجبه النظر إىل األترج وكان يعجبه النظر إىل احلمام األمحر (  ٦٣٤
  عن أيب كبشة ابن السين وأبو نعيم عن علي أبو نعيم عن عائشة ض

كان يعجبه النظر إىل األترج املعروف بضم اهلمزة وسكون الفوقية وضم الراء وشد اجليم ويف رواية األترنج بزيادة 
زيل ممدوح يف احلديث منوه له فيه بالتفضيل بارد نون بعد الراء وختفيف اجليم لغتان قال املصنف وهو مذكور يف التن

رطب يف األول يصلح غذاء ودواء ومشموما ومأكوال يربد عن الكبد حرارته ويزيد يف شهوة الطعام ويقمع املرة 
  الصفراء ويسكن العطش وينفع للقوة ويقطع القيء واإلسهال املزمنني

كان اجلن حيضرون جملسه مث انقطعوا فسأهلم فقالوا كان فائدة يف كتاب املنن أن الشيخ حممد احلنفي املشهور 
عندكم أترج وحنن ال ندخل بيتا فيه أترج ابدا وكان يعجبه النظر إىل احلمام األمحر ذكر ابن قانع يف معجمه عن 

ء هو بعضهم أن احلمام األمحر املراد به يف هذا احلديث التفاح وتبعه ابن األثري فقال ابو موسى قال هالل بن العال
التفاح قال وهذا التفسري مل أره لغريه ابن السين وأبو نعيم كالمها يف كتاب الطب النبوي من حديث أيب سفيان 

األمناري عن حبيب بن عبد اهللا بن أيب كبشة عن أبيه عن جده أيب كبشة األوزاعي األمناري وأبو سفيان قال ابن 
  حبان يروى الطامات ال جيوز االحتجاج

وقال الذهيب جمهول وأبو كبشة امسه عمر أو عمرو أو سعيد صحايب سكن محص خرج له أبو داود ويف به إذا تفرد 
وآله وسلم شهد بدرا وقيل امسه سليم وليس يف } صلى اهللا عليه وسلم{الصحابة أبو كبشة موىل للمصطفى 

و سفيان األمناري وهو ضعيف ابن الصحابة أبو كبشة غريمها وعنه رواه الطرباين أيضا يف الكبري قال اهليثمي فيه أب
السين وأبو نعيم يف الطب وكذا ابن حبان كلهم عن علي أمري املؤمنني أورده يف امليزان يف ترمجة عيسى بن حممد بن 
عمر بن علي أمري املؤمنني من حديثه عن أبائه وقال قال الدارقطين متروك احلديث وقال ابن حبان يروى عن آبائه 

  ذلك هذا احلديث وأورده ابن اجلوزي من طريقه يف املوضوعاتأشياء موضوعة فمن 
  ابن السين وأبو نعيم عن ابن عباس ض) كان يعجبه النظر إىل اخلضرة واملاء اجلاري (  ٦٣٥



كان يعجبه النظر إىل اخلضرة الظاهر أن املراد الشجر والزرع األخضر بقرينة قوله واملاء اجلاري أي كان حيب جمرد 
ويلتذ به فليس إعجابه هبما ليأكل اخلضرة أو يشرب املاء أو ينال فيهما حظا سوى نفس الرؤية قال  النظر إليهما

الغزايل ففيه أن احملبة قد تكون لذات الشيء ال ألجل قضاء شهوة منه وقضاء الشهوة لذة أخرى والطباع السليمة 
لوان احلسنة حىت أن اإلنسان ليتفرج عنه اهلم والغم قاضية باستلذاذ النظر إىل األنوار واألزهار واألطيار املليحة واأل

بالنظر إليها ال لطلب حظ وراء النظر ابن السين عن أمحد بن حممد اآلدمي عن إبراهيم بن راشد عن احلسن بن 
عمرو السدوسي عن القاسم بن مطيب العجلي عن منصور بن صفية عن أيب سعيد عن ابن عباس وأبو نعيم يف 

جه آخر عن احلسن السدوسي فمن فوقه عن ابن عباس قال احلافظ العراقي إسناده ضعيف اه الطب النبوي من و
  والقاسم بن مطيب ضعفوه قال ابن حبان كان خيطئ على قلة روايته

  مسدد عن أيب جعفر مرسال ض) كان يعجبه اإلناء املنطبق (  ٦٣٦
ينطبق عليه من مجيع جوانبه وذلك ألنه أصون ملا فيه  كان يعجبه اإلناء املطبق أي يعجبه اإلناء الذي له غطاء الزم له

  عن اهلوام املؤذية وذوات السموم القاتلة مسدد يف املسند عن أيب جعفر مرسال
  ك عن أيب سعيد صح) كان يعجبه العراجني أن ميسكها بيده (  ٦٣٧

سعيد فدخل املسجد ويف يده  كان يعجبه العراجني مجع عرجون وقد سبق أن ميسكها بيده متامه عند احلاكم عن أيب
واحد منها فرأى خنامات يف قبلة املسجد فحتهن حىت ألقاهن مث أقبل على الناس مغضبا فقال أحيب أحدكم أن 

يستقبله رجل فيبصق يف وجهه إن أحدكم إذا قام إىل الصالة فإمنا يستقبل ربه وامللك عن ميينه فال يبصق بني يديه 
اليسرى أو عن يساره وإن عجلت به بادرة فليقل هكذا يف طرف ثوبه ورد بعضه  وال عن ميينه وليبصق حتت قدمه

  على بعض اه

وآله وسلم أنه كان إذا } صلى اهللا عليه وسلم{فائدة ذكر ابن جرير يف جامع اآلثار أن من خصائص املصطفى 
حلاكم على شرط مسلم وأقره أمسك مجادا بيده وثناه الن له وانقاد بإذن اهللا تعاىل ك عن أيب سعيد اخلدري قال ا

  الذهيب

  )كان يعجبه أن يتوضأ من خمضب من صفر (  ٦٣٨

  ابن سعد عن زينب بنت جحش ض
كان يعجبه أن يتوضأ من خمضب بالكسر أي إجانة من صفر بضم املهملة صنف من جيد النحاس وفيه رد على من 

اء وفتح الضاد املعجمتني بعدها موحدة كره التطهري من النحاس قال ابن حجر واملخضب بكسر امليم وسكون اخل
املشهور أنه اإلناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان وقد يطلق على اإلناء صغر أو كرب والقدح أكثر ما 

  يكون من اخلشب مع ضيق فيه ابن سعد يف طبقاته عن زينب بنت جحش أم املؤمنني
  طب عن ابن عمرو ض) كان يعد اآلي يف الصالة (  ٦٣٩

كان يعد اآلي مجع آية يف الصالة الظاهر أن املراد يعد اآليات اليت يقرؤها بعد الفاحتة بأصابعه مث حيتمل كون ذلك 
خوف النسيان فيما إذا كان مقصده قراءة عدد معلوم كثالث مثال وحيتمل أنه لتشهد له األصابع طب عن ابن 

  عمرو ابن العاص
  ابن سعد عن إبراهيم مرسال ض) كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل (  ٦٤٠



كان يعرف منه ريح الطيب إذا أقبل وكانت رائحة الطيب صفته وإن مل ميس طيبا وكان إذا سلك طريقا عبق طيب 
  عرقه فيه وأما خرب إن الورد من عرقه فقال ابن حجر كذب موضوع ابن سعد يف الطبقات عن إبراهيم مرسال

  عمرو صح ت ن ك عن ابن) كان يعقد التسبيح (  ٦٤١
  كان يعقد التسبيح على أصابعه على ماتقرر ت ن ك عن ابن عمرو ابن العاص

كان يعلمهم من احلمى واألوجاع كلها أن يقولوا باسم اهللا الكبري أعوذ باهللا العظيم من شر كل عرق نعار (  ٦٤٢
  حم ت ك عن ابن عباس صح) ومن شر حر النار 

ع كلها أن يقولوا بسم اهللا الكبري أعوذ باهللا العظيم من شر كل عرق كان يعلمهم أي أصحابه من احلمى واألوجا
كاسم نعار بنون وعني مهملة أي مصوت مرتفع خيرج منه الدم يفور فورا ومن شر حر النار هذا من الطب 

مر الروحاين ملا سبق وجييء أن الطب نوعان ه يف الطب عن ابن عباس ظاهر صنيعه أنه مل خيرجه من الستة غريه واأل
  خبالفه فقد خرجه الترمذي وقال غريب

  قال الصدر املناوي وفيه إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة قال الدارقطين متروك
  ابن سعد عن عائشة ض) كان يعمل عمل أهل البيت وأكثر ما يعمل اخلياطة (  ٦٤٣

كثر ما كان يعمل يف بيته كان يعمل عمل أهل البيت من ترقيع الثوب وخصف النعل وحلب الشاة وغري ذلك وأ
  اخلياطة فيه أن اخلياطة صنعة ال دناءة فيها وأهنا ال ختل باملروءة وال باملنصب ابن سعد يف طبقاته عن عائشة

  د عن عائشة ح) كان يعود املريض وهو معتكف (  ٦٤٤
ه وهو مشرك وكان كان يعود املريض الشريف والوضيع واحلر والعبد حىت عاد غالما يهوديا كان خيدمه وعاد عم

يفعل ذلك وهو معتكف أي عند خروجه ملا ال بد منه فإن املعتكف إذا خرج ملا ال بد منه وعاد مريضا يف طريقه ومل 
يعرج مل يبطل اعتكافه وهذا مذهب الشافعي قال ابن القيم ومل يكن خيص يوما وال وقتا من األوقات بالعبادة بل 

يف املطامح واتباع اجلنائز آكد منها د يف االعتكاف عن عائشة ظاهر كالم شرع ألمته العبادة ليال وهنارا قال 
املصنف أن أبا داود مل يرو إال اللفظ املزبور بغري زيادة وأنه ال علة فيه بل رمز حلسنه وهو يف حمل املنع أما أوال فإن 

يث بن أيب سليم قال الذهيب وغريه متامه عند أيب داود فيمر كما هو فال يعرج وال يسأل عنه وأما ثانيا فألن فيه ل
  قال أمحد مضطرب احلديث لكن حدث عنه الناس وقال أبو حامت وأبو زرعة ال يشتغل به وهو مضطرب احلديث

  ت ك عن أنس ح) كان يعيد الكلمة ثالثا لتعقل عنه (  ٦٤٥

مفعول مطلق لفعل حمذوف أي  كان يعيد الكلمة الصادقة باجلملة واجلمل على حد كال إهنا كلمة وجبزء اجلملة ثالثا
  يتكلم هبا ثالثا ال أن التكلم كان ثالثا واإلعادة ثنتني لتعقل عنه أي ليتدبرها السامعون ويرسخ معناها يف القوة

العاقلة وحكمته أن األوىل لإلمساع والثانية للوعي والثالثة للفكرة واألوىل إمساع والثانية تنبيه والثالثة أمر وفيه أن 
اية وبعده ال مراجعة ومحله على ما إذا عرض للسامعني حنو لفظ فاختلط عليهم فيعيده هلم ليفهموه أو على الثالثة غ

  ما إذا كثر املخاطبون فيلتفت مرة ميينا وأخرى مشاال وأخرى أماما ليسمع الكل ت ك عن أنس
  ق د عن أنس) كان يغتسل بالصاع ويتوضأ باملد (  ٦٤٦

لصاع زاد البخاري يف روايته وحنوه أي ما يقاربه والصاع مكيال يسع مخسة أرطال كان يغتسل بالصاع أي مبلء ا
وثلثا رطل برطل بغداد عند احلجازيني ومثانية عند العراقيني ورمبا زاد يف غسله على الصاع ورمبا نقص كما يف 



ة أسباع قال املوفق وسبب مسلم ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثالثون درمها والنووي مائة ومثانية وعشرون وأربع
اخلالف أنه كان يف األصل مائة ومثانية وعشرين درمها وأربعة أسباع مث زادوا فيه مثقاال إلرادة جرب الكسر فصار 
مائة وثالثني قال العمل على األول ألنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به و كان يتوضأ باملد بالضم وهو 

يه تارة وبأزيد منه أخرى وذلك حنو أربع أواق بالدمشقي وإىل أوقيتني فأخذ الراوي رطل وثلث ورمبا توضأ بثلث
بغالب األحوال وقد امجعوا على أن املقدار اجملزيء يف الوضوء والغسل غري مقدر فيجزئ ما كثر أو قل حيث وجد 

كبدنه ألنه غالب أحواله جري املاء على مجيع األعضاء والسنة أن ال ينقص وال يزيد عن الصاع واملد ملن بدنه 
كانت أنبل } صلى اهللا عليه وسلم{ووقوع غريه له لبيان اجلواز قال ابن مجاعة وال خيفى أن األبدان يف عصر النيب 

وأعظم من أبدان الناس اآلن ألن خلق الناس مل يزل يف نقص إىل اليوم كما يف خرب ونقل الزين العراقي عن شيخه 
ر درمها أوقية ونصف مث توقف يف إمكان جري املاء على األعضاء بذلك ق د يف السبكي أنه توضأ بثمانية عش

  الغسل عن أنس
  حم خ عن أنس) كان يغتسل هو واملرأة من نسائه من إناء واحد (  ٦٤٧

كان يغتسل هو واملرأة بالفع على العطف والنصب على املعية والمهما للجنس من نسائه زاد يف رواية من اجلنابة 
ا من إناء واحد من الثانية البتداء الغاية أي ابتداءمها بالغسل من اإلناء وللتبعيض أي أهنما اغتسال ببعضه أي بسببه

وأشار املصنف بإيراد هذا اخلرب عقب ما قبله إىل عدم حتديد قدر املاء يف الغسل والوضوء ألن اخلرب األول فيه ذكر 
و أقل أو أكثر فدل على أن قدر املاء خيتلف باختالف الناس الصاع واملد وهذ مطلق غري مقيد بإناء يسع صاعني أ

ومل يبني يف هذه الرواية قدر اإلناء وقد تبني برواية البخاري أنه قدح يقال له الفرق بفتح الراء وبرواية مسلم أنه 
الثة أمداد وأن إناء يسع ثالثة أمداد وقريبا منها وبينهما تناف ومجع عياض بأن يكون كل منهما منفردا باغتساله بث

املراد باملد يف الرواية الثانية الصاع وزاد يف رواية البخاري بعد قوله من إناء واحد من قدح قال ابن حجر وهو بدل 
من إناء بتكرير حرف اجلر وقال ابن التني كان هذا اإلناء من شبه بالتحريك ويف رواية للطيالسي وذلك القدح 

إناء يسع ستة عشر رطال وفيه حل نظر الرجل عورة امرأته وعكسه وجواز  يومئذ يدعى الفرق بفتح الراء أفصح
تطهر املرأة والرجل من إناء واحد يف حالة واحدة من جنابة وغريها وقال النووى إمجاعا ونوزع وحل تطهر الرجل 

ومالك  من فضل املرأة وقد صرح به يف رواية الطحاوي بقوله يغترف قبلها وتغترف قبله وبه قال أبو حنيفة
والشافعي ومنعه أمحد إن خلت به حم خ عن أنس ابن مالك وأصله يف الصحيحني عن عائشة بلفظ كنت أغتسل 

وعلى آله وسلم من إناء واحد ختتلف أيدينا فيه زاد مسلم من اجلنابة وانفرد كل } صلى اهللا عليه وسلم{أنا والنيب 
  منهما بروايته بألفاظ أخرى

  حم ه طب عن الفاكه ابن سعد ض) عة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة كان يغتسل يوم اجلم(  ٦٤٨

كان يغتسل يوم اجلمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة فيه أنه يندب االغتسال يف هذه األيام وهلذه األربعة 
  عيف انتهىوعليه اإلمجاع ه عن عبد الرمحن بن عقبة بن الفاكه بن سعد وكانت به صحبة قال ابن حجر وسنده ض

وظاهر صنيع املصنف أن ابن ماجه رواه هكذا لكن ابن حجر إمنا ساق عنه بدون ذكر اجلمعة مث قال وأخرجه عبد 
  اهللا بن أمحد يف زيادته والبزار وزاد يوم اجلمعة

  وسنده ضعيف انتهى وهذا صريح يف أن ابن ماجه مل يذكر اجلمعة
  ه عن عائشة) كان يغسل مقعدته ثالثا (  ٦٤٩



ن يغسل مقعدته يعين دبره قال مغلطاي وله يف جامع القزاز وغريه حنو ثالثني امسا مث عدها ويفعل ذلك ثالثا من كا
املرات قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا انتهى وهذا حيتمل أنه كان يغسلها يف االستنجاء وحيتمل أنه كان 

 املراد ه عن عائشة قال مغلطاي رواه الطرباين يف األوسط بسند يفعله لغريه ليتنظف من العرق وحنوه ومل أر ما يعني
  أصح من هذا

  ت عن عائشة ح) كان يغري االسم القبيح (  ٦٥٠
كان يغري االسم القبيح إىل اسم حسن فغري أمساء مجاعة فسمى جبار بن احلارث عبد اجلبار وغري عبد عمر ويقال 

ء كثرية وقال ملن قال له امسي ضرار بل أنت مسلم وذلك ليس للتطري عبد الكعبة أحد العشرة عبد الرمحن إىل أمسا
كما ال خيفى ويف مسلم عن ابن عمر أن ابنة لعمر كان يقال هلا عاصية فسماها مجيلة قال النووي يف التهذيب 

  يستحب تغيري االسم القبيح إىل حسن هلذه األخبار ت عن عائشة
إن مل يكن رطبات فتمرات فإن مل يكن مترات حسا حسوات من ماء كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي ف(  ٦٥١

  حم د ت عن أنس ح) 

كان يفطر إذا كان صائما على رطبات قبل أن يصلي املغرب فإن مل يكن رطبات أي مل يتيسر فتمرات أي فيفطر 
الفتح املرة من على مترات فإن مل تكن مترات أي مل يتيسر حسا حسوات من ماء حباء وسني مهملتني مجع حسوة ب

الشراب قال ابن القيم يف فطره عليها تدبري لطيف فإن الصوم خيلي املعدة من الغذاء فال جيد الكبد منها ما جيذبه 
  ويرسله إىل القوى واألعضاء فيضعف

ر واحللو أسرع شيء وصوال إىل الكبد وأحبه إليها سيما الرطب فيشتد قبوهلا فتنفع به هي والقوى فإن مل يكن فالتم
حلالوته وتغذيته فإن مل يكن فحسوات املاء تطفيء هليب املعدة وحرارة الصوم فتنتبه بعده للطعام وتتلقاه بشهوة اه 

وقال غريه يف كالمه على هذا احلديث هذا من كمال شفقته على أمته وتعليمهم ما ينفعهم فإن إعطاء الطبيعة 
وى سيما القوة الباصرة فإهنا تقوى به وحالوة رطب املدينة الشيء احللو مع خلو املعدة أدعى لقبوله وانتفاع الق

التمر ومرباهم عليه وهو عندهم قوت وأدم وفاكهة وأما املاء فإن الكبد حيصل هلا بالصوم نوع يبس فإذا رطبت 
لى التمر باملاء انتفعت بالغذاء بعده وهلذا كان األوىل بالظامئ اجلائع البداءة بشرب قليل مث يأكل وفيه ندب الفطر ع

وحنوه ومحله بعض الناس على الوجوب إعطاء للفظ األمر حقه واجلمهور على خالفه فلو أفطر على مخر أو حلم 
  خنزير صح صومه ك عن أنس وقال على شرط مسلم وأقره الذهيب ورواه عنه أيضا أمحد والنسائي وغريمها

  حل عن عائشة) كان يفلي ثوبه وحيلب شاته وخيدم نفسه (  ٦٥٢

يفلي ثوبه بفتح فسكون من فلى يفلي كرمى يرمي ومن الزم التفلي وجود شيء يؤذي يف اجلملة كربغوث  كان
وقمل فدعوى أنه مل يكن القمل يؤذيه وال الذباب يعلوه دفعت بذلك وبعدم الثبوت وحماولة اجلمع بأن ما علق 

 يتغذ مل يعش وحيلب شاته وخيدم نفسه عطف بثوبه من غريه ال منه ردت بأنه نفى أذاه وأذاه غذاؤه من البدن وإذا مل
عام على خاص فنكتته اإلشارة إىل أنه كان خيدم نفسه عموما وخصوصا قال املصري وجيب محله على أحيان فقد 
ثبت أنه كان له خدم فتارة يكون بنفسه وتارة بغريه وتارة باملشاركة وفيه ندب خدمة اإلنسان نفسه وأن ذلك ال 

  حل عن عائشة خيل مبنصبه وإن جل
  حم خ د ت عن عائشة) كان يقبل اهلدية ويثيب عليها (  ٦٥٣

كان يقبل اهلدية إال لعذر كما رد على الصعب بن جثامة احلمار الوحشي وقال إنا مل نرده عليك إال أنا حرم وذلك 



 اخلري والشر لكن فرار عن التباغض والتقاطع بالتحابب والتواصل ويثيب أي جيازي واألصل يف اإلثابة أن يكون يف
العرف خصها باخلري عليها بأن يعطى بدهلا فيسن التأسي به يف ذلك لكن حمل ندب القبول حيث ال شبهة قوية فيها 
وحيث مل يظن املهدى إليه أن املهدي أهداه حياء ويف مقابل وإال مل جيز القبول مطلقا يف األول وإال إذا أثابه بقدر ما 

 وأخذ بعض املالكية بظاهر اخلرب فأوجب الثواب عند اإلطالق إذا كان ممن يطلب مثله يف ظنه بالقرائن يف الثاين
الثواب وقال يثيب ومل يقل يكافئ ألن املكافأة تقتضي املماثلة وإمنا قبلها دون الصدقة ألن املراد هبا ثواب الدنيا 

اإلطالق أنه كان يقبلها من املؤمن  وباالثابة تزول املنة والقصد بالصدقة ثواب اآلخرة فهي من األوساخ وظاهر
والكافر ويف السري أنه قبل هدية املقوقس وغريه من امللوك حم خ يف اهلبة د يف البيوع ت يف الرب عن عائشة زاد يف 

  اإلحياء ولو أهنا جرعة لنب أو فخذ أرنب قال العراقي ويف الصحيحني ما هو يف معناه
  طب عن عمرو بن العاص صح) قوم يتألفه بذلك كان يقبل بوجهه وحديثه على شر ال(  ٦٥٤

كان يقبل بوجهه على حد رأيته بعيين وحديثه عطف على الوجه لكونه من توابعه فينزل منزلته على شر يف رواية 
على أشر باأللف وهي لغة قليلة القوم يتألفه ويف نسخ يتألفهم بذلك أي يؤانسهم بذلك اإلقبال ويتعطفهم بتلك 

لة استئنافيه من أسلوب احلكيم كأنه قيل مل يفعل ذلك قال يتألفهم لتزيد رغبتهم يف اإلسالم وال املواجهة واجلم
خيالفه ما ورد من استواء صحبه يف اإلقبال عليهم ألن ذلك حيث ال ضرورة وهذا لضرورة التألف ومتامه عند 

 خري القوم فقلت يارسول اهللا الطرباين من حديث عمرو بن العاص وكان يقبل بوجهه وحديثه على حىت ظننت أين
أنا خري أم أبو بكر قال أبو بكر قلت أنا خري أم عمر قال عمر قلت أنا خري أم عثمان قال عثمان فلما سألت صد 

عين فوددت أين مل أكن سألته طب عن عمرو بن العاص قال اهليثمي إسناده حسن ويف الصحيح بعضه وقضية صنيع 
  ن الستة وإال ملااملؤلف أن هذا مل خيرجه أحد م

  عدل عنه واألمر خبالفه فقد خرجه الترمذي باللفظ املزبور عن عمرو املذكور
  حم د ن عن عائشة ح) كان يقبل بعض أزواجه مث يصلي وال يتوضأ (  ٦٥٥

كان يقبل بعض أزواجه ويف رواية بعض نسائه مث يصلي وال يتوضأ وبقضيته أخذ أبو حنيفة فقال ال وضوء من املس 
من املباشرة إال إن فحشت بأن يوجدا متعانقني متماسي الفرج وذهب الشافعي إىل النقض مطلقا وأجاب بعض وال 

أتباعه عن احلديث بأنه خصوصية أو منسوخ ألنه قبل نزول أوملستم وخلصمه أن يقول األصل عدم اخلصوصية 
يث علة توجب تركه وقال ابن وعدم النسخ حىت يثبت واحلديث صاحل لالحتجاج قال عبد احلق ال أعلم للحد

حجر يف ختريج الرافعي سنده جيد قوي اه حم د ن كلهم يف الطهارة من طريق الثوري عن أيب زروق عن إبراهيم 
  التميمي عن عائشة قال احلافظ ابن حجر روى عنها من عشرة أوجه اه

  عن عائشة ٤حم ق ) كان يقبل وهو صائم (  ٦٥٦

بظاهره أهل الظاهر فجعلوا القبلة سنة الصائم وقربة من القرب اقتداء به ووقوفا كان يقبل النساء وهو صائم أخذ 
عند فتياه وكرهها آخرون وردوا على أولئك بأنه كان ميلك أربه كما جاء به مصرحا هكذا يف رواية البخاري 

عن  ٤باإلنزال حم ق فليس لغريه واجلمهور على أهنا تكره ملن حركت شهوته وتباح لغريه وكيفما كان ال يفطر إال 
  عائشة لكن لفظ الشيخني كان يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملكهم ألربه

  خط عن عائشة صح) كان يقبل وهو حمرم (  ٦٥٧
كان يقبل النساء وهو حمرم باحلج والعمرة لكن بغري شهوة أما التقبيل بشهوة فكان ال يفعله فإنه حرام ولو بني 



  إن أنزل خط عن عائشةالتحللني لكن ال يفسد النسك و
حم ) كان يقسم بني نسائه فيعدل وهو يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما متلك وال أملك (  ٦٥٨
  ك عن عائشة صح ٤

كان يقسم بني نسائه فيعدل أي ال يفضل بعضهن على بعض يف مكثه حىت أنه كان حيمل يف ثوب فيطاف به عليهن 
  فيقسم بينهن وهو مريض

أخرجه ابن سعد عن علي بن احلسني مرسال ويقول اللهم هذا قسمي ويف رواية قسميت فيما أملك مبالغة يف  كما
التحري واإلنصاف فال تلمين فيما متلك وال أملك مما ال حيلة يل يف دفعه من امليل القليب والدواعي الطبيعية قال 

حبكم الطبع ومقتضى الشهوة ال باختياره وقصده إىل  القاضي يريد به ميل النفس وزيادة احملبة لواحدة منهن فإنه
امليز بينهن وقال ابن العريب قد أخرب تعاىل أن أحدا ال ميلك العدل بني النساء واملعىن يف تعلق القلب ببعضهن أكثر 

يف ذلك } صلى اهللا عليه وسلم{من بعض فعذرهم فيما يكنون وأخذهم باملساواة فيما يظهرون وذلك ألن املصطفى 
مزية ملنزلته فسأل ربه العفو عنه فيما جيده يف نفسه من امليل لبعضهن أكثر من بعض وكان ذلك لعلو مرتبته أما 

حىت هم بطالق } صلى اهللا عليه وسلم{غريه فال حرج عليه يف امليل القليب إذا عدل يف الظاهر خبالف املصطفى 
له نسوة ال حرج عليه يف إيثاره بعضهن على بعض سودة لذلك فتركت حقها لعائشة وقال ابن جرير وفيه أن من 

باحملبة إذا سوى بينهن يف القسم واحلقوق الواجبة فكان يقسم لثمان دون التاسعة وهي سودة فإهنا ملا كربت وهبت 
نوبتها لعائشة قال ابن القيم ومن زعم أهنا صفية بنت حيي فقد غلط وسببه أنه وجد على صفية يف شيء فوهبت 

يف القسم ك عن عائشة قال النسائي وروى مرسال قال  ٤ة واحدة فقط لتترضاه ففعل فوقع االشتباه حم لعائشة نوب
  الترمذي وهو أصح قال الدار قطين أقرب إىل الصواب

  قط هق عن عائشة ح) كان يقصر يف السفر ويتم ويفطر ويصوم (  ٦٥٩
  ة يفكان يقصر يف السفر ويتم ويفطر ويصوم أي يأخذ بالرخصة والعزمي

املوضعني قط هق عن عائشة رمز حلسنه قال الدارقطين إسناده صحيح وأقره ابن اجلوزي وارتضاه الذهيب وقال 
البيهقي يف السنن له شواهد مث عد مجلة وقال ابن حجر رجاله ثقات انتهى فقول ابن تيمية هو كذب على رسول 

  فرطوآله وسلم جمازفة عظيمة وتعصب م} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا 

  )كان يقطع قراءته آية آية احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مث يقف (  ٦٦٠

  ت ك عن أم سلمة

كان يقطع قراءته بتشديد الطاء من التقطيع وهو جعل الشيء قطعة قطعة أي يقف على فواصل اآلي آية آية يقول 
من مث ذهب البيهقي وغريه إىل أن األفضل احلمد هللا رب العاملني مث يقف ويقول الرمحن الرحيم مث يقف وهكذا و

الوقوف على رؤوس اآلي وإن تعلقت مبا بعدها ومنعه بعض القراء إال عند االنتهاء قال ابن القيم وسنة رسول اهللا 
وآله وسلم أوىل باالتباع وسبقه البيهقي فقال يف الشعب متابعة السنة أوىل مما ذهب إليه } صلى اهللا عليه وسلم{

من تتبع األغراض واملقاصد والوقوف عند انتهائها قال الطييب وقوله رب العاملني يشري إىل ملكه لذوي  بعض القراء



العلم من املالئكة والثقلني يدبر أمرهم يف الدنيا وقوله ملك يوم الدين يشري إىل أنه يتصرف فيهم يف اآلخرة بالثواب 
ا قيل رمحن الدنيا ورحيم اآلخره فلما جاز ذلك الوقف والعقاب وقوله عز وجل الرمحن الرحيم متوسط بينهما ولذ

جيوز هذا فقول بعضهم هذه رواية ال يرتضيها البلغاء وأهل اللسان ألن الوقف احلسن هو ما عند الفصل والتام من 
 أفضل الناس غري مرضي والنقل أوىل باالتباع} صلى اهللا عليه وسلم{أول الفاحتة إىل مالك يوم الدين وكان النيب 

ت ك يف التفسري عن أم سلمة قال احلاكم على شرطهما وأقره الذهيب وقال الترمذي حسن غريب ليس إسناده 
مبتصل ألن الليث بن سعد رواه عن أيب ملكية عن يعلى بن مالك عن أم سلمة ورواه عنها أيضا اإلمام أمحد وابن 

رب العلمني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين اه خزمية بلفظ كان يقطع قراءته بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا 
  واحتج به القاضي البيضاوي وغريه على عد البسملة آية من الفاحتة قال الدار قطين وإسناده صحيح

  حم ه عن قيس بن سعد ض) كان يقلس له يوم الفطر (  ٦٦١
ول وجهه ويستحي ويغطي بثوب كان يقلس له أي يضرب بني يديه بالدف والغناء يوم الفطر ويف رواية أنه كان حي

فأما الدف فيباح حلادث سرور ويف الغناء خالف فكرهه الشافعي وحرمه أبو حنيفة واباحه مالك يف رواية حم ه 
  عن قيس بن سعد ابن عبادة

  )كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم اجلمعة قبل أن يروح إىل الصالة (  ٦٦٢

  هب عن أيب هريرة ض
شاربه يوم اجلمعة قبل أن يروح إىل الصالة يعارضه خرب البيهقي عن ابن عباس مرفوعا  كان يقلم أظفاره ويقص

املؤمن يوم اجلمعة كهيئة احملرم ال يأخذ من شعره وال من أظفاره حىت تنقضي الصالة وخربه عن ابن عمر املسلم يوم 
يف أيضا كما جييء األثر وروى اجلمعة حمرم فإذا صلى فقد حل واجلواب بأن هذين ضعيفان ال ينجح إذ خربنا ضع

الديلمي يف الفردوس بسند ضعيف من حديث أيب هريرة من أراد أن يأمن الفقر وشكاية العني والربص واجلنون 
فليقلم أظفاره يوم اخلميس بعد العصر وليبدأ خبنصر يده اليمىن اه بلفظه وقال احلافظ بن حجر املعتمد أن يسن 

القص يوم اخلميس حديث وال يف كيفيته وال يف تعيني يوم وما عزي لعلي من النظم كيفما احتاج إليه ومل يثبت يف 
باطل هب من حديث إبراهيم بن قدامة اجلمحي عن األغر وكذا البزار عنه عن أيب هريرة ظاهر صنيع املصنف أن 

من جيهل اه قال ابن البيهقي خرجه وسكت عليه واألمر خبالفه بل عقبه مبا نصه قال اإلمام أمحد يف هذا اإلسناد 
  القطان وإبراهيم ال يعرف البتة ويف امليزان هذا خرب منكر

  حم خ عن أنس صح) كان يقول ألحدهم عند املعاتبة ما له ترب جبينه (  ٦٦٣
كان يقول ألحدهم عند املعاتبة ويف نسخة عند املعتبة بفتح امليم وسكون املهملة وكسر املثناة وجيوز فتحها مصدر 

خلليل العتاب خماطبة إدالل ومذاكرة وحل ماله ترب جبينه حيتمل كونه خر لوجهه فأصاب التراب جبينه عتب قال ا
  وكونه دعاء له بالعبادة واألول أوىل حم خ عن أنس ابن مالك

  حم ق ت ن ه عن عائشة صح) كان يقوم إذا مسع الصارخ (  ٦٦٤

 قال ابن ناصر وأول ما يصيح نصف الليل غالبا وقال كان يقوم إذا مسع الصارخ أي الديك ألنه يكثر الصياح ليال
ابن بطال ثلثه فإذا مسعه يقوم فيحمد اهللا ويهلله ويكربه ويدعوه مث يستاك ويتوضأ ويقوم للصالة بني يدي ربه 

مناجيا له بكالمه راجيا راغبا راهبا وخص هذا الوقت ألنه وقت هدوء األصوات والسكوت ونزول الرمحة وفيه أن 



صاد يف التعبد أوىل من التعمق ألنه جير إىل الترك واهللا حيب أن يوايل فضله ويدمي إحسانه قال الطييب إذا هنا االقت
  جملرد الظرفية حم ق ت ن عن عائشة

  ق ت ن ه عن املغرية صح) كان يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه (  ٦٦٥
ويف أخرى تورمت قدماه أي تنشق زاد الترمذي يف كان يقوم من الليل أي يصلي حىت تتفطر ويف رواية حىت تتورم 

روايته فقيل له مل تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفال أكون عبدا شكورا وهو استفهام 
على طريق اإلشفاق قيل وهو أوىل من جعله لإلنكار بال شقاق أي إذا أكرمين موالي بغفرانه أفال أكون شكورا 

ه عطف على حمذوف أي أترك صاليت ألجل تلك املغفرة فال أكون عبدا شكورا وكيف ال أشكره إلحسانه أو أن
  وقد أنعم

علي وخصين خبري الدارين فإن الشكور من أبنية املبالغة تستدعي نعمة خطرية وذكر العبد أدعى إىل الشكر ألنه إذا 
  كمال الظهور ق ت د ه عن املغرية الحظ كونه عبدا أنعم عليه مالكه مبثل هذه النعمة ظهر وجوب الشكر

  ه ك عن سعد القرظي صح) كان يكرب بني أضعاف اخلطبة يكثر التكبري يف خطبة العيدين (  ٦٦٦

كان يكرب بني أضعاف اخلطبة يكثر التكبري يف خطبة العيدين قال احلرايل فيه إشارة إىل ما حيصل للصائم بصفاء باطنه 
ل نوره العلي فكلما كرب يف ابتداء الشهر لرؤية اهلالل يكرب يف انتهائه لرؤية من شهوده يليح له أثر صومه من هال

باطنه مرأي من هالل نور ربه فكان عمل ذلك هو صالة ضحوة يوم العيد وأعلن فيها بالتكبري وكرر لذلك وجعل 
د ابن عائذ وقيل ابن يف براح من متسع األرض لقصد التكبري ألن تكبري اهللا إمنا هو مبا جل من خملوقاته ك عن سع

  عبد الرمحن القرظي بفتح القاف والراء املؤذن كان يتجر يف القرظ صحايب أذن بقباء مث للشيخني
  هق عن جابر ح) كان يكرب يوم عرفة من صالة الغداة إىل صالة العصر آخر أيام التشريق (  ٦٦٧

يق قال بعض األكابر من أعظم أسرار التكبري كان يكرب يوم عرفة من صالة الغداة إىل صالة العصر آخر أيام التشر
يف هذه األيام أن العيد حمل فرح وسرور وكان من طبع النفس جتاوز احلدود ملا جبلت عليه من الشره تارة غفلة 
وتارة بغيا شرع فيه اإلكثار من التكبري لتذهب من غفلتها وتكسر من سورهتا هق عن جابر رمز املصنف حلسنه 

  ال احلافظ ابن حجر فيه اضطراب وضعف وروى وقوفا على علي وهو صحيح اهوليس مبسلم فقد ق
  ك هق عن ابن عمر ض) كان يكرب يوم الفطر من حني خيرج من بيته حىت يأيت املصلى (  ٦٦٨

ج من بيته حىت يأيت املصلى قال احلاكم هذه سنة تداولتها العلماء وصحت الرواية كان يكرب يوم الفطر من حني خير
هبا اه وهو مبني لقوله تعاىل ولتكربوا اهللا على ما هدكم وذهب احلنفية إىل عدم ندب اجلهر بالتكبري وأجابوا بأن 

لطريق فال داللة على التكبري املتنازع صالة العيد فيها التكبري واملذكور يف اآلية بتقدير كونه أمرا أعم منه وما يف ا
فيه جلواز كوهنا يف الصالة على أنه ليس يف لفظ اخلرب أنه كان جيهر وهو حمل النزاع ك هق كالمها من رواية موسى 

بن حممد البلقاوي عن الوليد بن حممد عن الزهري عن سامل عن ابن عمر ابن اخلطاب قال احلاكم غريب مل حيتجا 
وسى وتعقبه يف التلخيص فقال بل مها متروكان اه وقال البيهقي الوليد ضعيف ال حيتج به وموسى بالوليد وال مب

منكر احلديث اه قال يف املهذب قلت بل موسى كذاب اه قال ابن أيب حامت عن أبيه هذا حديث منكر وقال يف حممد 
ين يف خمتصره بأن فيه الوليد بن حممد منكر احلديث ورواه الدار قطين باللفظ املزبور عن ابن عمر فتعقبه الغريا

املوقري قال عبد احلق ضعيف عندهم وعند موسى بن حممد بن عطاء البلقاوي الدمياطي كذاب وقال أبو حامت كان 
يكذب ويأيت باألباطيل وقال ابن زرعة كان يكذب وقال موسى بن سهل الرملي أشهد باهللا أنه كان يكذب وقال 



  ما غري واحد لكن موسى أوهى اهابن حجر الوليد وموسى كذهب
  طب هق عن أيب رافع ض) كان يكتحل باإلمثد وهو صائم (  ٦٦٩

كان يكتحل باإلمثد بكسر اهلمزة وامليم بينهما مثلثة ساكنة وهو صائم فال بأس باالكتحال للصائم سواء وجد طعم 
يصل إليه يصل من املسام كما لو شرب الكحل يف حلقه أم ال وهبذا أخذ الشافعي إذ ال منفذ من العني للحلق وما 

  الدماغ الدهن فوجد طعمه فإنه ال يفطر اتفاقا وقال ابن العريب العني غري نافذة

إىل اجلوف خبالف األذن ذكره األطباء وقال مالك وأمحد يكره فإن وجد طعمه يف احللق أفطر وفيه أن االكتحال 
حبان بن علي عن حممد بن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه  غري مفطر وهو مذهب الشافعي طب هق كالمها من رواية

عن جده أيب رافع قال البيهقي حممد غري قوي قال الذهيب وكذا حبان اه وقال ابن أيب حامت عن أبيه حديث منكر 
وقال حممد منكر احلديث وكذا قال البخاري وقال الزين العراقي قال ابن معني ليس حممد بشيء وال ابنه وقال 

يثمي يف حممد وأبيه كالم كثري وأورده يف امليزان يف ترمجة حممد هذا ونقل تضعيفه عن مجع وقال قال أبو حامت اهل
  منكر احلديث جدا وقال يف الفتح يف سنده مقال ويف ختريج اهلداية سنده ضعيف

  )كان يكتحل كل ليلة وحيتجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة (  ٦٧٠

  عد عن عائشة ض
ل كل ليلة باإلمثد ويقول إنه جيلو البصر وينبت الشعر وخص الليل ألن الكحل عند النوم يلتقي عليه كان يكتح

اجلفنان ويسكن حرارة العني وليتمكن الكحل من السراية يف جتاويف العني وطبقاهتا ويظهر تأثريه يف املقصود من 
شربه أثناء السنة شربه أيضا فشربه كل  االنتفاع وحيتجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة فإن عرض له ما يوجب

سنة مرة كان لغري علة خبالف ما يعرض يف أثنائها ومل أقف على تعيني الشهر الذي كان يشربه فيه يف حديث وال أثر 
  عد عن عائشة وقال إنه منكر وقال احلافظ العراقي فيه سيف بن حممد كذبه أمحد وابن معني اه

  الشمائل هب عن أنس حت يف ) كان يكثر القناع (  ٦٧١
كان يكثر القناع أي اختاذ القناع وهو بكسر القاف أوسع من املقنعة واملراد هنا تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو 
بغريه لنحو برد أو حر وسبب إكثاره له أنه كان قد عاله من احلياء من ربه ما مل حيصل لبشر قبله وال بعده وما زاد 

داد حياء من اهللا فحياء كل عبد على قدر علمه بربه فأجلأه ذلك إىل ستر منبع احلياء وحمله وهو عبد باهللا علما إال از
  العني والوجه ومها من الرأس واحلياء من عمل الروح

وسلطان الروح يف الرأس مث هو ينشر يف مجيع البدن فأهل اليقني قد أبصروا بقلوهبم أن اهللا يراهم فصارت مجيع 
فهم يعبدون رهبم كأهنم يرونه وكلما شاهدوا عظمته ومنته ازدادوا حياء فأطرقوا رؤوسهم وجال  األمور هلم معاينة

وقنعوها خجال وأنت بعد إذ مسعت هذا التقرير انكشف لك أن من زعم أن املراد هنا بالقناع خرقة تلقى على 
ية الظمأ ت يف كتاب الشمائل الرأس لتقي العمامة من حنو دهن مل يدر حول احلمى بل يف البحر فوه وهو يف غا

  النبوية هب كالمها عن أنس ابن مالك

  )كان يكثر القناع ويكثر دهن رأسه ويسرح حليته (  ٦٧٢



  هب عن سهل بن سعد ح
كان يكثر القناع قال املؤلف يعين يتطيلس ويكثر دهن رأسه ويسرح حليته ظاهر صنيع املصنف أن ذا هو احلديث 

يته عند خمرجه البيهقي يف الشعب باملاء هذا لفظه وكأنه سقط يف قلم املصنف ويف رواية بتمامه واألمر خبالفه بل بق
بدل قوله ويسرح حليته ويسرح حليته وهو عطف على دهن وال ينافيه ما يف أيب داود من النهي عن التسريح كل 

يفعل حبسب احلاجة ذكره يوم ألنه ال يلزم من اإلكثار التسريح كل يوم بل اإلكثار قد يصدق على الشيء الذي 
الويل العراقي ومل يرد أنه كان يقول عند تسرحيها شيئا ذكره املؤلف قال ابن القيم الدهن يسد مسام البدن ومينع ما 
ختلل منه والدهن يف البالد احلارة كاحلجاز من آكد أسباب حفظ الصحة وإصالح البدن وهو كالضروري هلم هب 

  ا عن سهل بن سعد قال احلافظ العراقي وسنده ضعيفوكذا الترمذي يف الشمائل كالمه
كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصالة ويقصر اخلطبة وكان ال يأنف وال يستكرب أن ميشي مع األرملة (  ٦٧٣

  ن ك عن ابن أيب أوىف ك عن أىب سعيد صح) واملسكني والعبد حىت يقضي له حاجته 

أصال قال ابن األثري القلة تستعمل يف نفي أصل الشيء وجيوز أن يريد  كان يكثر الذكر ويقل اللغو أي ال يلغو
باللغو اهلزل والدعابة أي إنه كان منه قليال اه ويطيل الصالة ويقصر اخلطبة ويقول أن ذلك من فقه الرجل وكان ال 

روى البخاري إن  يأنف وال يستكرب أن ميشي مع األرملة واملسكني والعبد حىت يقضي له حاجته قرب حملها أو بعد
كانت األمة لتأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت وأمحد فتنطلق به يف حاجتها وروى مسلم والترمذي عن أنس أنه 

فقالت إن يل إليك حاجة فقال اجلسي يف أي طريق املدينة شئت أجلس } صلى اهللا عليه وسلم{جاءت امرأة إليه 
هم ليصل ذو احلق حقه ويسترشد بأقواله وأفعاله وصربه على إليك حىت أقضي حاجتك وفيه بروزه للناس وقربه من

حتمل املشاق ألجل غريه وغري ذلك ن ك عن عبد اهللا ابن أيب أوىف بفتحات ك عن أيب سعيد اخلدري قال احلاكم 
على شرطهما وأقره الذهيب ورواه الترمذي يف العلل عن ابن أيب أويف وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال هو حديث 

  رد به احلسني بن واقدتف
  عم عن أيب حسن املازين ح) كان يكره نكاح السر حىت يضرب بدف (  ٦٧٤

كان يكره نكاح السر حىت يضرب بالدف أي حىت يشهر أمره بضرب الدفوف لإلعالن به قال يف املصباح السر ما 
النكاح والدف بضم الدال يكتم ومنه قيل للنكاح سر ألنه يلزمه غالبا والسرية فعلية مأخوذة من السر وهو 

وفتحها ما يلعب به وقضية صنيع املؤلف أن هذا هو احلديث بكماله واألمر خبالفه بل بقيته عند خمرجه أمحد ويقال 
أتيناكم أتيناكم فحيونا حنييكم عم عن أيب حسن املازين األنصاري قيل امسه غنمر بن عبد عمر ويقال إنه عقيب بدري 

ه أن هذا إمنا رواه ابن أمحد ال أمحد واألمر خبالفه بل خرجه أمحد نفسه قال اهليثمي وفيه قضية كالم املؤلف بل صرحي
حسني بن عبد اهللا بن ضمرة وهو متروك ورواه البيهقي أيضا من حديث ابن عبد اهللا عن أبيه عن جده عن علي 

  مرفوعا قال الذهيب يف املذهب حسني ضعيف
  عن أيب هريرة صح ٤م  حم) كان يكره الشكال من اخليل (  ٦٧٥

كان يكره الشكال من الذي وقفت عليه يف أصول صحيحة يف اخليل وفسره يف بعض طرق احلديث عند مسلم بأن 
يكون يف رجله اليمني بياض ويف يده اليسرى أو يده اليمىن ورجله اليسرى وقال الزخمشري هو أن يكون ثالث 

عقال فسمي به اه ووراء ذلك أقوال عشرة مذكورة يف قوائم حمجلة وواحدة مطلقة أو عكسه شبه ذلك بال
املطوالت وكرهه لكونه كاملشكول ال يستطيع املشي أو جرب ذلك اجلنس فلم يكن فيه جنابة فإن كان مع ذلك 



أغر زالت الكراهة لزوال اإلشكال كما حكاه يف شرح مسلم عن بعضهم وأقره لكن توقف فيه جدنا األعلى لألم 
يل كرهه من جهة لفظه إلشعاره بنقيض ما تراد له اخليل أو لكونه يشبه الصليب بدليل أنه كان الزين العراقي وق

كلهم يف اجلهاد عن أيب هريرة ومل  ٤يكره الثوب الذي فيه تصليب وليس هذا من الطرية كما حققه احلليمي حم م 
  خيرجه البخاري

  حم د ن عن عائشة ح) كان يكره ريح احلناء (  ٦٧٦
ريح احلناء ال يعارضه ما سبق من األمر باالختضاب فإن كراهته لرحيه طبيعية ال شرعية والناس متعبدون كان يكره 

  باتباعه يف الشرعي ال الطبيعي حم د ن عن عائشة رمز حلسنه
  طب عن أيب أمامة ح) كان يكره التثاؤب يف الصالة (  ٦٧٧

ء باملد وهو فتح احليوان فمه ملا عراه من متطي ومتدد كان يكره التثاؤب يف الصالة قال القاضي تفاعل من الثوبا
الكسل وامتالء وهي جالبة النوم الذي من حبائل الشيطان فإنه به يدخل على املصلى وخيرجه عن صالته فلذلك 

كرهه قال مسلم بن عبد امللك ما تثاءب نيب قط وإهنا من عالمة النبوة طب عن أيب أمامة رمز املصنف حلسنه وليس 
  قال فقد أعله احلافظ العراقي يف شرح الترمذيكما 

  بأن عبد الكرمي بن أيب املخارق أحد رجاله ضعيف وقال اهليثمي فيه عبد الكرمي ابن أيب املخارق ضعيف
  طب عن أيب أمامة ح) كان يكره أن يرى الرجل جهريا رفيع الصوت وكان حيب أن يراه خفيض الصوت (  ٦٧٨

ا أي رفيع الصوت عاليه عريضه وكان حيب أن يراه خفيض الصوت أخذ منه أنه كان يكره أن يرى الرجل جهري
يسن للعامل صون جملسه عن اللغط ورفع األصوات وغوغاء الطلبة وأنه ال يرفع صوته بالتقرير فوق احلاجة قال ابن 

أن ال جياوز صوته  بنت الشافعي ما مسعت أيب أبدا يناظر أحدا فريفع صوته قال البيهقي أراد فوق عادته فاألوىل
  جملسه طب عن أيب أمامة قال اهليثمي فيه موسى بن علي اخلشين وهو ضعيف

  طب ك عن أيب موسى صح) كان يكره رفع الصوت عند القتال (  ٦٧٩
كان يكره رفع الصوت عند القتال كأن ينادي بعضهم بعضا أو يفعل أحدهم فعال له أثر فيصيح ويعرف على طريق 

ره ابن األثري وذلك ألن الساكت أهيب والصمت أرعب وهلذا كان علي كرم اهللا وجهه الفخر والعجب وذك
حيرض أصحابه يوم صفني ويقول استشعروا اخلشية وعنوا باألصوات أي احبسوها وأخفوها من التعنن احلبس عن 

هيب وظاهر اللغط ورفع األصوات طب ك يف اجلهاد عن أيب موسى األشعري قال احلاكم على شرطهما وأقره الذ
صنيع املصنف أن ذا مما مل خيرجه أحد من الستة واألمر خبالفه بل رواه أبو داود باللفظ املزبور عن أيب موسى 

  املذكور قال ابن حجر حديث حسن ال يصح
  طب عن عبادة بن عمرو ض) كان يكره أن يرى اخلامت (  ٦٨٠

  هو أثر كان بنيكان يكره أن يرى بالبناء للمجهول اخلامت أي خامت النبوة و
كتفيه نعت به يف الكتب املتقدمة وكان عالمة على نبوته وإمنا كان يكره أن يرى ألنه كان بني كتفيه كما تقرر وهو 

كان أشد حياء من العذراء يف خدرها فكان يكره أن يرى منه ماال يبدو يف املهنة غالبا طب عن عباد بتشديد 
  }  عليه وسلمصلى اهللا{املوحدة ابن عمرو خادم املصطفى 

حل عن أنس ) كان يكره الكي والطعام احلار ويقول عليكم بالبارد فإنه ذو بركة أال وإن احلار ال بركة له (  ٦٨١
  ح



  كان يكره الكي وورد أنه كوى جابرا يف أكحله وكوى سعد بن زرارة وغريه

على من اكتوى طلبا للشفاء مما دون فصار مجع إىل التوفيق بأن أولئك خفيف عليهم اهلالك واألكلة وحيمل النهي 
ذلك قال ابن القيم وال حاجة لذلك كله فإن كراهته له ال تدل على املنع منه والثناء على تاركيه يف خرب السبعني 

ألفا إمنا يدل على أن تركه أفضل فحسب والطعام احلار أي كان يكره أكله حارا بل يصرب حىت يربد ويقول عليكم 
فإنه ذو بركة أي خري كثري أال بالتخفيف حرف تنبيه وإن احلار ال بركة فيه أي ليس فيه زيادة يف  بالبارد أي الزموه

اخلري وال منو وال يستمرئه اآلكل وال يلتذ به حل عن أنس رمز املصنف حلسنه وكأنه العتضاده إذ له شواهد منها 
يوما بطعام } صلى اهللا عليه وسلم{ل أتى النيب ما رواه البيهقي عن أيب هريرة قال احلافظ العراقي بإسناد صحيح قا

سخن فقال ما دخل بطين طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم وألمحد بسند جيد والطرباين والبيهقي أن خولة بنت 
  قيس قدمت له حريرة فوضع يده فيها فوجد حرها فأحرقت أصابعه فقال حس اه

  ك عن ابن عمرو صح) ل كان يكره أن يطأ أحد عقبه ولكن ميني ومشا(  ٦٨٢
كان يكره أن يطأ أحد عقبه أي ميشي عقبه أي خلفه ولكن ميني ومشال وكان يكره أن ميشي أمام القوم بل يف وسط 
  اجلمع أو يف آخرهم تواضعا هللا واستكانة وليطلع على حركات أصحابه وسكناهتم فيعلمهم آداب الشريعة ويوافق

أصحابه قدامه ك يف األدب عن ابن عمرو ابن العاص وهو من رواية عمرو هذا اخلرب قوله يف خرب آخر كان يسوق 
  بن شعيب عن أبيه عن جده رمز حلسنه

  طب عن أم سلمة ح) كان يكره املسائل ويعيبها فإذا سأله أبو رزين أجابه وأعجبه (  ٦٨٣

رف منه التعنت وعدم األدب كان يكره املسائل أي السؤال عن املسائل ممن ألبس فتنة أو أشرب حمنة ويعيبها ممن ع
  يف إيراد األسئلة

وإظهار كراهة السؤال عن املسائل ملن هذا حاله إمنا هو شفقة عليه ولطف به ال خبل عليه فإذا سأله أبو رزين بضم 
الراء وأبو رزين يف الصحابة متعدد والظاهر أن هذا هو العقيلي وامسه لقيط بن عامر أجابه وأعجبه حلسن أدبه 

وعلى أهله } صلى اهللا عليه وسلم{به وحرصه على ضبط الفوائد وإحراز الفوائد وملا سئل املصطفي وجودة طل
وسلم عن اللعان سؤال تعنت ابتلى السائل عنه قبل وقوعه يف أهله واعلم أن أبا رزين هو راوي اخلرب فكان األصل 

الفتخار بذكر امسه يف هذا الشرف العظيم أن يقول فإذا سألته أجابين فوضع الظاهر حمل املضمر وحيتمل أن نكتة ا
حيب منه ما يكون من غريه وحيتمل أنه من تصرف حاكى احلديث عنه } صلى اهللا عليه وسلم{حيث كان املصطفى 

  وهذا أقرب طب عن أيب رزين قال اهليثمي إسناده حسن وقد رمز املصنف حلسنه
  طب عن أم سلمة) كان يكره سورة الدم ثالثا مث يباشر بعد الثالث (  ٦٨٤

كان يكره سورة الدم أي حدته قال الزبيدي السورة بفتح فسكون احلدة وسار الشراب يسور سورا إذا أخذ 
الرأس وسورة اجلوع واخلمر حدته ثالثا أي مدة ثالث من األيام واملراد دم احليض مث يباشر املرأة بعد الثالث ألخذ 

بشري أحد رواته يعين من احلائض والظاهر أن املراد أنه كان يباشرها الدم يف الضعف واالحنطاط حينئذ قال سعيد بن 
بعد الثالث من فوق حائل ألنه ما مل ينقطع الدم فاملباشرة فيما بني السرة والركبة بال حائل حرام طب وكذا 

  اخلطيب يف



   رمز حلسنهالتاريخ كالمها عن أم سلمة وفيه سعيد بن بشري عن قتادة عن احلسن جمهول كما قاله الذهيب
  طب عن سلمى صح) كان يكره أن يؤخذ من رأس الطعام (  ٦٨٥

كان يكره أن يؤخذ أي يؤكل وبه وردت رواية من رأس الطعام ويقول دعوا وسط القصعة وخذوا من حوهلا فإن 
هنا الربكة تنزل يف وسطها والكراهة للتنزيه ال للتحرمي عند اجلمهور ونص البويطي والرسالة على ما يقتضي أ

للتحرمي مؤول طب عن سلمى قال اهليثمي رجاله ثقات وسبقه شيخه زين احلفاظ يف شرح الترمذي فقال رجال 
  إسناده ثقات رمز املصنف حلسنه

  طب عن جويرية ح) كان يكره أن يؤكل حىت تذهب فورة دخانه (  ٦٨٦
ه كما جاء مصرحا به يف عدة أخبار كان يكره أن يؤكل الطعم احلار حىت تذهب فورة دخانه ألن احلار ال بركة في

والفور الغليان يقال فارت القدر فورا وفورانا غلت والدخان بضم الدال والتخفيف معروف طب عن جويرية 
تصغري جارية القصوى وامسه مما يشترك فيه الرجال والنساء وهو أحد ولد عبد القيس قال اهليثمي فيه راو مل يسم 

  املصنف حلسنه وبقية إسناده حسن اه وقد رمز
  هق عن أيب هريرة) كان يكره العطسة الشديدة يف املسجد (  ٦٨٧

كان يكره العطسة الشديدة يف املسجد وزاد يف رواية إهنا من الشيطان والعطسة الشديدة مكروهة يف املسجد 
ىي بن يزيد وغريه لكنها يف املسجد أشد كراهة هق وكذا يف الشعب وهو فيهما من حديث إبراهيم اجلوهري عن حي

  بن عبد امللك النوفلي عن أبيه عن داود بن فراهيج عن أيب هريرة رمز املصنف
حلسنه وهو جمازفة فقد أعله الذهيب يف املذهب بأن حيىي ضعيف كأبيه وداود هذا أورده يف الضعفاء واملتروكني وقال 

  مث أورد له هذا اخلرب خمتلف فيه ويف امليزان حيىي بن يزيد النوفلي قال أبو حامت منكر احلديث
  هق عن عائشة ح) كان يكره أن يرى املرأة ليس يف يدها أثر حناء أو خضاب (  ٦٨٨

كان يكره أن يرى املرأة ببناء يرى للفاعل ويصح للمفعول أيضا ليس يف يدها أثر حناء أو أثر خضاب بكسر اخلاء 
عية بغري السواد كاحلناء أما بالسواد فحرام على وفيه أنه جيوز للمرأة خضب يديها ورجليها مطلقا لكن خصه الشاف

الرجال والنساء إال للجهاد وحيرم خضب يدي الرجل ورجليه حبناء على ما قاله العجلي وتبعه النووي لكن قضية 
كالم الرافعي احلل ويسن فعله للمفترشة تعميما ويكره للخلية لغري إحرام هق عن عائشة رمز املصنف حلسنه ورواه 

  طيب يف التاريخ أيضا باللفظ املزبور وفيه حيىي بن املتوكل أبو عقيل قال الذهيب وغريه ضعفوهعنها اخل
  حم يف الزهد عن ابن سعد مرسال) كان يكره أن يطلع من نعليه شيء عن قدميه (  ٦٨٩

اب الزهد كان يكره أن يطلع من نعليه شيء عن قدميه أي يكره أن يزيد النعل على قدر القدم أو ينقص حم يف كت
  عن زياد بن سعد مرسال وهو يف التابعني اثنان حجازي وخراساين فكان ينبغي متييزه

  خط عن عائشة ض) كان يكره أن يأكل الضب (  ٦٩٠
كان يكره أن يأكل الضب لكونه ليس بأرض قومه فلذلك كان يعافه ال حلرمته كما صرح به يف خرب أكل على 

الواسطي عن عائشة وفيه شعري بن أيوب أورده الذهيب يف الذيل ووثقه مائدته وهو ينظر خط يف ترمجة عالن 
  الدارقطين وقال

  أبو داود إين ألخاف اهللا يف الرواية عن شعيب
كان يكره من الشاة سبعا املرارة واملثانة واحليا والذكر واألنثيني والغدة والدم وكان أحب الشاة إليه (  ٦٩١



  هد مرسال عد هق عنه عن ابن عباس ضطس عن ابن عمر هق عن جما) مقدمها 
كان يكره من الشاة سبعا أي أكل سبع مع كوهنا حالال املرارة وهي ما يف جوف احليوان فيما ماء أخضر قال الليث 

املرارة لكل ذي روح إال البعري فال مرارة له وقال القتيب أراد احملدث أن يقول األمر وهو املصارين فقال املرارة 
  وأنشد

  دى األمر وما يليهفال هن( 
  )وال هندين معروق العظام 

كذا يف الفائق قال يف النهاية وليس بشيء واملثانة واحليا يعين الفرج قال ابن األثري احلياء ممدود الفرج من ذوات 
اخلف والظلف والذكر واالنثيني والغدة والدم غري املسفوح ألن الطبع السليم يعافها وليس كل حالل تطيب النفس 

كله قال اخلطايب الدم حرام إمجاعا وعامة املذكورات معه مكروهة ال حمرمة وقد جيوز أن يفرق بني القرائن اليت أل
جيمعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فيحكم له خبالف حكم صواحباهتا اه ورده أبو شامة بأنه مل يرد بالدم هنا 

ل من الشاة وخلت منه عروقها فكيف يقول الرواي كان يكره ما فهمه اخلطايب فإن الدم احملرم باإلمجاع قد انفص
جيل عن أن } صلى اهللا عليه وسلم{من الشاة يعين بعد ذحبها سبعا والسبع موجودة فيها وأيضا فمنصب النيب 

يوصف بأنه كره شيئا هو منصوص على حترميه على الناس كافة وكان أكثرهم يكرهه قبل حترميه وال يقدم على أكله 
جلفاة يف شظف من العيش وجهد من القلة وإمنا وجه هذا احلديث املنقطع الضعيف أنه كره من الشاة ما كان إال ا

من أجزائها دما منعقدا مما حيل أكله لكونه دما غري مسفوح كما يف خرب أحل لنا ميتتان ودمان فكأنه أشار بالكراهة 
ه مقدمها ألنه أبعد من األذى وأخف وأنضج واملراد إىل الطحال والكبد ملا ثبت أنه أكله وكان أحب الشاة إلي

مبقدمها الذراع والكتف وادعى بعضهم تقدمي كل مقدم ففضل الرأس على الكتف وفيه ما فيه والشاة الواحدة من 
  الغنم تقع على الذكر واألنثى فيقال هذه شاة للذكر وهذه شاة لألنثى طس عن ابن عمر ابن اخلطاب قال

احلماين وهو ضعيف هق عن سفيان عن األوزاعي عن واصل بن أيب مجيل عن جماهد ابن جرب مرسال اهليثمي فيه حيىي 
قال ابن القطان وواصل مل تثبت عدالته عد هق عن فهر بن نسر عن عمر بن موسى بن وجيه عنه أي عن جماهد عن 

وسى متروك اه ومن مث جزم ابن عباس مث قال البيهقي وعمر ضعيف ووصله ال يصح اه وقال ابن القطان عمر بن م
  عبد احلق بضعف سنده مث احلافظ العراقي

  )كان يكره الكليتني ملكاهنما من البول (  ٦٩٢

  ابن السين يف الطب عن ابن عباس ض
كان يكره الكليتني تثنية كلية وهي من األحشاء املعروفة والكلوة بالواو ألهل اليمن ومها بضم األول قالوا وال 

ري الكليتني لإلنسان ولكل حيوان ومها منبت زرع الولد ملكاهنما من البول أي لقرهبما منه تكسر وقال االزه
فتعافهما النفس ومع ذلك حيل أكلهما وإمنا قال ملكاهنما من البول ألهنما كما يف التهذيب حلمتان محراوان الصقتان 

 يف كتاب الطب النبوي عن ابن عباس بعظم القلب عند اخلاصرتني فهما جماوران لتكون البول وجتمعه ابن السين
  قال احلافظ العراقي سنده ضعيف

  ابن النجار عن ابن عمر ض) كان يكسو بناته مخر القز واإلبريسم (  ٦٩٣
كان يكسو بناته مخر خباء معجمة مضمومة خبطه القز واإلبريسم واخلمر بضمتني مجع مخار ككتاب وكتب ما تغطي 



رت لبست اخلمار والقز بفتح القاف وشد الزاي معرب قال الليث هو ما يعمل منه به املرأة رأسها واختمرت وختم
اإلبريسم وهلذا قال بعضهم القز واإلبريسم مثل احلنطة والدقيق وفيه أن استعمال القز واحلرير جائز للنساء ابن 

  النجار يف تارخيه عن ابن عمر ابن اخلطاب
  هق عن جابر ض) معة كان يلبس بردة األمحر يف العيدين واجل(  ٦٩٤

كان يلبس برده األمحر يف العيدين واجلمعة أي ليبني حل لبس مثل ذلك فيها ففيه رد على من كره لبس األمحر 
القاين وزعم أن املراد باألمحر هنا ما هو ذو خطوط حتكم ال دليل عليه قال يف املطامح ومن أنكر لباس األمحر فهو 

من جمازفات ابن العريب أنه أفىت بقتل رجل عاب لبس األمحر ألنه عاب لبسة متعمق جاهل وإسناده ملالك باطل و
وقتل بفتياه كما ذكره يف املطامح وهذا هتور غريب وإقدامه على سفك } صلى اهللا عليه وسلم{لبسها رسول اهللا 

ذا املفيت دماء املسلمني عجيب وسيخاصمه هذا القتيل غدا ويبوء باخلزي من اعتدى وليس ذلك بأول عجرفة هل
وجرأته وإقدامه فقد ألف كتابا يف شأن موالنا احلسني رضي اهللا عنه وكرم وجهه وأخزى شانئه زعم فيه أن يزيد 

قتله حبق بسيف جده نعوذ باهللا من اخلذالن هق من حديث حفص بن غياث بن احلجاج عن أيب جعفر عن جابر قال 
بلفظ كان يلبس يوم العيد بردة محراء قال اهليثمي ورجاله  يف املهذب حجاج لني اه ورواه الطرباين عن ابن عباس

  ثقات
  ه عن ابن عباس ح) كان يلبس قميصا قصري الكمني والطول (  ٦٩٥

كان يلبس قميصا قصري الكمني والطول وذلك أنفع الشيء وأسهله على الالبس وال مينعه خفة احلركة والبطش وال 
  جزم املصنف حبسنه ويرده جزم احلافظ العراقي بضعفهيتعثر به وجيعله كاملقيد ه عن ابن عباس 

  ابن عساكر عن ابن عباس ض) كان يلبس قميصا فوق الكعبني مستوي الكمني بأطراف أصابعه (  ٦٩٦
كان يلبس قميصا فوق الكعبني مستوي الكمني بأطراف أصابعه أي بقرب أصابع يديه بدليل ما رواه البزار عن 

  } صلى اهللا عليه وسلم{ أنس أنه كان يد كم رسول اهللا

إىل الرسغ قال اهليثمي ورجاله ثقات وقول الزين العراقي ال تعارض بني هذا احلديث وحديث كان كمه إىل الرسغ 
إلمكان اجلمع بأنه كان له قميصان أحدمها كمه إىل الرسغ واآلخر مستو بأطراف أصابعه وفيه نظر ملا أخرجه 

إال قميص واحد وحيتمل أنه كان حني اختذه } صلى اهللا عليه وسلم{كن لرسول اهللا الطرباين عن أيب الدرداء أنه مل ي
  مستوي الكمني بأطراف أصابعه وأنه بعد قطع بعضه فصار إىل الرسغ ابن عساكر يف تارخيه عن ابن عباس

  طب عن ابن عمر ح) كان يلبس قلنسوة بيضاء (  ٦٩٧
عمة بدل قلنسوة بيضاء والقلنسوة بفتح القاف والالم وسكون  كان يلبس قلنسوة ويف رواية للطرباين يف األوسط

النون وضم املهملة وفتح الواو من مالبس الرأس كالربنس الذي تغطى به العمامة من حنو مشس ومطر طب عن ابن 
رمبا  عمر ابن اخلطاب قال الزين العراقي يف شرح الترمذي وتبعه اهليثمي فيه عبد اهللا بن خراش وثقه ابن حبان وقال

أخطأ وضعفه مجهور األئمة وبقية رجاله ثقات ورواه عنه أيضا أبو الشيخ والبيهقي يف الشعب وقال تفرد به عبد اهللا 
  بن خراش وهو ضعيف

  ابن عساكر عن عائشة ض) كان يلبس قلنسوة بيضاء الطئة (  ٦٩٨
الشيخ يف روايته شامية الطئة أي كان يلبس قلنسوة فعنلوة بفتح العني وسكون النون وضم الالم بيضاء زاد أبو 

الصقة برأسه غري مقبية أشار به إىل قصرها وخفتها قال احلافظ العراقي يف شرح الترمذي وأجود إسناد يف القالنس 



ما رواه أبو الشيخ عن عائشة كان يلبس القالنس يف السفر ذوات اآلذان ويف احلضر املضمرة يعين الشامية وفيه 
  نس ابن عساكر يف التاريخ عن عائشةندب العمائم فوق القال

  كان يلبس القالنس حتت العمائم وبغري العمائم ويلبس(  ٦٩٩
العمائم بغري قالنس وكان يلبس القالنس اليمانية وهن البيض املضرية ويلبس ذوات اآلذان يف احلرب وكان رمبا 

حه ودوابه ومتاعه الروياين وابن نزع قلنسوته فجعلها سترة بني يديه وهو يصلي وكان من خلقه أن يسمي سال
  عساكر عن ابن عباس ض

  كان يلبس القالنس مجع قلنسوة حتت العمائم وبغري العمائم

الظاهر أنه كان يفعل ذلك يف بيته وأما إذا خرج للناس فيظهر أنه كان ال خيرج إال بالعمامة ويلبس العمائم بغري 
ضرية ويلبس القالنس ذوات اآلذان إذا كان يف احلرب أي حال قالنس وكان يلبس القالنس اليمانية وهن البيض امل

كونه يف احلرب وكان رمبا نزع قلنسوة أي أخرها من رأسه يعين أخرج رأسه منها فجعلها سترة بني يديه وهو 
يصلي الظاهر أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به أو بيانا للجواز قال بعض الشافعية فيه وما قبله لبس 

القلنسوة الالطئة بالرأس واملرتفعة واملضرية وغريها حتت العمامة وبال عمامة كل ذلك ورد قال بعض احلفاظ ويسن 
حتنيك العمامة وهو حتذيق الرقبة وما حتت احلنك واللحية ببعض العمامة واألرجح عند الشافعية عدم ندبه قال ابن 

كني تصون الرأس ومتكن العمامة وهي من السنة وحكمها أن العريب القلنسوة من لباس األنبياء والصاحلني السال
تكون الطئة ال مقبية إال أن يفتقر الرجل إىل أن حيفظ رأسه عما خيرج منه من األخبرة فيقيها ويثقب فيها فيكون 

ذلك تطيبا وكان من خلقه بالضم أن يسمي سالحه ودوابه ومتاعه كقميصه وردائه وعمامته كما سبق بيانه 
  فراجعه الروياين يف مسنده وابن عساكر يف تارخيه عن ابن عباس بتفصيله
  ق د عن ابن عمر صح) كان يلبس النعال السبتية ويصفر حليته بالورس والزعفران (  ٧٠٠

كان يلبس النعال مجع نعل قال يف النهاية وهي اليت تسمى اآلن تاسومة وقد تطلق على كل ما يقي القدم السبتية 
  دبوغة أو اليت حلق شعرها من السبت القطع مسيت به ألهنا سبتت بالدباغ أي النت ويصفربكسر فسكون أي امل

حليته بالورس بفتح فسكون نبت أصفر باليمن والزعفران وذلك ألن النساء يكرهن الشيب ومن كره من النيب 
سبع أصابع وبطن القدم شيئا كفر وكان طول نعله شربا وأصبعني وعرضها مما يلي الكعبني } صلى اهللا عليه وسلم{

  مخس وفوقها ست ورأسها حمدد وعرض ما بني القبالني أصبعان ذكره كله الزين العراقي يف ألفية السرية النبوية

تتمة قال ابن حرب سئل أمحد عن نعل سندي أن خيرج فيه فكرهه للرجل واملرأة وقال إن كان للكنيف والوضوء 
ه سعيد بن عامر فقال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن ملك اهلند وأكره الصرار ألنه من زي العجم وسئل عن

ورأى على باب املخرج نعال سنديا فقال تشبه بأوالد امللوك وسئل ابن املبارك عن النعال الكرمانية فلم جيب وقال 
  أما يف هذه غىن عنها ق عن ابن عمر بن اخلطاب

  ت عن ابن عباس ض) ي عنقه خلف ظهره كان يلحظ يف الصالة ميينا ومشاال وال يلو(  ٧٠١
كان يلحظ ويف رواية الدار قطين بدله يلتفت يف الصالة ميينا ومشاال وال يلوي عنقه خلف ظهره حذرا من حتويل 

صدره عن القبلة ألن االلتفات بالعنق فقط من غري حتويل الصدر مكروه وبالصدر حرام مبطل للصالة والظاهر أنه 
اجة ال عبثا لصيانة منصبه الشريف عنه مث رأيت ابن القيم قال أنه كان يفعل ذلك لعارض إمنا كان يفعل ذلك حل



أحيانا ومل يك من فعله الراتب ومنه ملا بعث فارسا طليعة مث قام إىل الصالة وجعل يلتفت فيها إىل الشعب الذي 
كان غريبا وقال ابن القيم ال  جتيء منه الطليعة ت عن ابن عباس وقال غريب اه وقال ابن القطان وهو صحيح وإن

يثتب بل هو باطل سندا ومتنا ولو ثبت لكان حكاية فعل ملصلحة تتعلق بالصالة وقضية تصرف املصنف أن 
الترمذي منفرد بإخراجه عن الستة واألمر خبالفه بل خرجه النسائي عن احلرب أيضا باللفظ املزبور من الوجه املذكور 

الدار قطين واحلاكم وأقره على تصحيحه الذهيب ونقل الصدر املناوي عن قال ابن حجر وصححه ابن حبان و
  النووي تصحيحه قال ابن حجر لكن رجع الترمذي إرساله

  هق عن ابن عمرو ض) كان يلزق صدره ووجهه بامللتزم (  ٧٠٢

الناس يعتنقونه كان يلزق صدره ووجهه بامللتزم تربكا وتيمنا به وهو مابني الكعبة واحلجر األسود ومسي به ألن 
  ويضمونه إىل صدورهم وصح ما دع به ذو عاهة إىل برأ أي بصدق النية

وتصديق الشارع واإلخالص وغري ذلك مما يعلمه أهل االختصاص هق عن ابن عمرو ابن العاص قال الذهيب وفيه 
  مثىن بن الصباح لني

  )كان يليه يف الصالة الرجال مث الصبيان مث النساء (  ٧٠٣

  مالك األشعري ض هق عن ايب
كان يليه يف الصالة الرجال لفضلهم وليحفظوا صالته إن سها فيجربها أو جيعل أحدهم خليفة إن احتيج إليه مث 

الصبيان بكسر الصاد وحكى ابن دريد ضمها وذلك لكوهنم من اجلنس مث النساء لنقصهن واملراد إذا مل يكن خناثي 
  وإال فهن بعدهم هق عن ايب مالك األشعري

  حم ن ه ك عن أنس صح) كان ميد صوته بالقراءة مدا (  ٧٠٤
كان ميد صوته بالقراءة أي يف الصالة وغريها مدا بصيغة املصدر يعين كان ميد ما كان من حروف املد واللني لكن 
من غري إفراط فإنه مذموم وروى البخاري عن أنس مرفوعا أنه كان ميد بسم اهللا و ميد الرمحن الرحيم حم ن ه ك 

  عن أنس ابن مالك
  خ عن أنس صح) كان مير بالصبيان فيسلم عليهم (  ٧٠٥

  كان مير بالصبيان بكسر الصاد وقد تضم فيسلم عليهم ليتدربوا على آداب
الشريعة وفيه طرح رداء الكرب وسلوك التواضع ولني اجلانب خ عن أنس قضيته أن البخاري تفرد به عن صاحبه 

العراقي أنه متفق عليه من حديث أنس اه ولفظ رواية مسلم من حديث أنس أنه كان واألمر خبالفه فقد قال الزين 
فمر بصبيان فسل عليهم ويف رواية له أيضا مر على غلمان فسلم } صلى اهللا عليه وسلم{ميشي مع رسول اهللا 

  عليهم
  حم عن جرير ح) كان مير بنساء فيسلم عليهن (  ٧٠٦

اب وذوات اهليئة ألنه كاحملرم هلن وال يشرع ذلك لغري املعصوم ويكره من كان مير بنساء فيسلم عليهن حىت الشو
  أجنيب على شابة ابتداء وردا وحيرمان منها عليه حم عن جرير ابن عبد اهللا البحلي رمز املصنف حلسنه

  طب عن معاذ ض) كان ميسح على وجهه بطرف ثوبه يف الوضوء (  ٧٠٧



أصول صحيحة ميسح وجهه بطرف ثوبه يف الوضوء أي ينشف به كان ميسح على وجهه الذي وقفت عليه يف 
ولضعف هذا اخلرب ذهب الشافعية إىل أن األوىل ترك التنشيف بال عذر بل كرهه بعضهم بطرف ثوبه أو ذيله ملا قيل 

إنه يورث الفقر ومثل الوضوء يف ذلك الغسل طب عن معاذ ابن جبل قال الزين العراقي سنده ضعيف ويف عزوه 
اين واقتصاره عليه إمياء إىل أنه مل خيرجه أحد من الستة وإال ملا عدل عنه على القانون املعروف واألمر خبالفه للطرب

  فقد خرجه الترمذي وقال غريب وإسناده ضعيف انتهى وممن جزم بضعفه احلافظ بن حجر
  ابن عساكر عن ابن عباس) كان ميشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز وال كسالن (  ٧٠٨

كان ميشي مشيا يعرف فيه أي به أنه ليس بعاجز وال كسالن فكان إذا مشى فكأمنا األرض تطوى له كما يف حديث 
  الترمذي ومع سرعة مشيه كان على غاية

من اهلون والتأين وعدم العجلة فكان ميشي على هينته ويقطع ما يقطع باجلهد بغري جهد وهلذا قال أبو هريرة إنا كنا 
  إنه لغري مكترث ابن عساكر يف التاريخ عن ابن عباسلنجهد أنفسنا و

  الترقفي يف جزئه عن عائشة ض) كان ميص اللسان (  ٧٠٩
كان ميص اللسان أي ميص لسان حالئله وكذا ابنته فقد جاء يف حديث أنه كان ميص لسان فاطمة ومل يرو مثله يف 

حة فراء ساكنة فقاف مضمومة مث فاء نسبة إىل ترقف غريها من بناته وهذا احلديث رواه احلافظ الترقفي مبثناة مفتو
قال السمعاين ظين أهنا أعمال واسط وهو أبو حممد العباس بن عبد اهللا بن أيب عيسى الترقفي الباكستاين صدوق 

حافظ روى عن الغرياين وعنه ابن أيب الدنيا والصفار قال السمعاين كان ثقة مات سنة بضع وستني ومائتني يف جزئه 
  يثي عن عائشةاحلد
  حم ت ن ه عن عائشة صح) كان ينام وهو جنب وال ميس ماء (  ٧١٠

كان ينام وهو جنب ويف رواية كان جينب وال ميس ماء أي للغسل وإال فهو كان ال ينام وهو جنب حىت يتوضأ كما 
بيت حبال ال يقربه فيها أن ي} صلى اهللا عليه وسلم{مر فإن املالئكة ال تدخل بيتا فيه جنب وال يليق جبناب املصطفى 

ملك وهبذا التقرير عرف أنه ال ضرورة إىل ارتكاب ابن القيم التكلف ودعواه بالصدر إن هذه الرواية غلط عند 
أئمة احلديث حم ت ن ه عن عائشة قال احلافظ العراقي قال يزيد بن هرون هذا وهم ونقل البيهقي عن احلافظ 

د ليس بصحيح وأبو داود وهم يزيد بن هارون خطاء وخرجه مسلم دون الطعن فيه وقال تلميذه ابن حجر قال أمح
  قوله ومل ميس ماء وكأنه حذفها عمدا

  حم عن عائشة صح) كان ينام حىت ينفخ مث يقوم فيصلي وال يتوضأ (  ٧١١
ينيه كان ينام حىت ينفخ قال الطنافسي قال وكيع يعين وهو ساجد مث يقوم فيصلي أي يتم صالته وال يتوضأ ألن ع

تنامان وال ينام قلبه ومن خصائصه أن وضوءه ال ينتقض بالنوم حم عن عائشة رمز لصحته وظاهر صنيعه أنه مل 
  خيرج يف أحد الستة واألمر خبالفه بل خرجه ابن ماجه بسند صحيح قال مغلطاي يف شرحه على شرط الشيخني

  ه عن عائشة ح) كان ينام أول الليل وحييي آخره (  ٧١٢
أول الليل بعد صالة العشاء إىل متام نصفه األول ألنه كره النوم قبلها وحييي آخره ألن ذلك أعدل النوم  كان ينام

وأنفعه للبدن واألعضاء والقوة فإنه ينام أوله ليعطي القوة حظها من الراحة ويستيقظ آخره ليعطيها حظها من 
ائشة رمز حلسنه وظاهر صنيعه أن هذا مما مل الرياضة والعبادة وذلك غاية صالح القلب والبدن والدين ه عن ع

خيرج يف أحد الصحيحني وهو ذهول عجيب فقد روياه فيهما معا بزيادة يف الصالة من حديث األسود بن يزيد عن 



  عائشة
  خ د ن ه عن ابن عمر صح) كان ينحر أضحيته باملصلى (  ٧١٣

باملصلى بفتح الالم املشددة أي مبحل صالة  كان ينحر أو يذبح هكذا هو على الشك يف رواية البخاري أضحيته
العيد ليترتب عليه ذبح الناس وألن األضحية من القرب العامة فإظهارها أوىل إذ فيه إحياء لسنتها قال مالك ال 

  يذبح أحد حىت يذبح اإلمام فإن مل يذبح ذبح الناس إمجاعا خ د ن ه عن ابن عمر ابن اخلطاب
ك عن  ٤حم ) اجلمعة فيكلمه الرجل يف احلاجة فيكلمه مث يتقدم إىل مصاله فيصلي  كان ينزل من املنرب يوم(  ٧١٤

  أنس صح
  كان ينزل من املنرب يوم اجلمعة أي وهو خيطب عليه خطبتها فيكلمه الرجل

يف احلاجة فيكلمه مث يتقدم إىل مصاله فيصلي أفاد جواز الكالم بني اخلطبة وبني الصالة ألنه ليس حال صالة وال 
عن أنس  ٤استماع لكن يشترط أن ال يطول الفصل لوجوب املواالة بني اخلطبتني وبينهما وبني الصالة حم  حال

  ابن مالك
  ع عن أنس ح) كان ينصرف من الصالة عن ميينه (  ٧١٥

كان ينصرف من الصالة عن ميينه أي إذا مل يكن له حاجة وإال فينصرف جهة حاجته كما بني يف روايات آخر ع 
  بن مالكعن أنس 
  ه عن عائشة ح) كان ينفث يف الرقية (  ٧١٦

كان ينفث يف الرقية بأن جيمع كفيه مث ينفث فيهما ويقرأ فيهما قل هو اهللا أحد واملعوذتني مث ميسح هبما ما استطاع 
من جسده يبدأ هبما على رأسه ووجه وما أقبل من بدنه يفعل ذلك ثالثا إذا أوى إىل فراشه وكان يف مرضه يأمر 
عائشة أن متر بيده على جسده بعد نفثه هو فليس ذلك من االسترقاء املنهي عنه كما ذكره ابن القيم وفيه دليل 

  على فساد قول بعضهم أن التفل على العليل عند الرقي ال جيوز ه عن عائشة رمز املصنف حلسنه
  حم عن أيب مسعود صح) كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره (  ٧١٧

من أول الليل وأوسطه وآخره بني به أن الليل كله وقت للوتر وأمجعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد  كان يوتر
صالة العشاء حم عن ابن مسعود رمز املصنف لصحته وهو كما قال فقد قال اهليثمي رجاله ثقات ورواه عنه 

  الطرباين وزاد فأي ذلك فعل كان صوابا

  )كان يوتر على البعري (  ٧١٨

  ن ابن عمر صحق ع
كان يوتر على البعري أفاد أن الوتر ال جيب لإلمجاع على أن الفرض ال يقام على الراحلة وقيل هو واجب يف حقه 

وإمنا فعله راكبا ليشرع لألمة ما يليق بالسنة يف حقهم فصلى على الراحلة لذلك واحتمل الركوب للتشريع ق عن 
نت أسري مع ابن عمر بطريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت سعيد بن يسار عن ابن عمر ابن اخلطاب قال ك

فأوترت مث أدركته فقال يل ابن عمر أين كنت قال خشيت الفجر فنزلت فأوترت قال أليس لك يف رسول اهللا 
  أسوة حسنة قلت بلى قال فإنه كان يوتر إخل} صلى اهللا عليه وسلم{

  الضياء عن أنس صح) زوينب مرارا كان يالعب زينب بنت أم سلمة ويقول يا زوينب يا (  ٧١٩



كان يالعب زينب بنت أم سلمة زوجته وهي بنتها من أيب سلمة ويقول يا زوينب يا زوينب بالتصغري مرارا فإن اهللا 
سبحانه قد طهر قلبه من الكرب والفحش بشق املالئكة صدره املرات العديدة عند تقلبه يف األطوار املختلفة وإخراج 

يه النوع اإلنساين وغسله وامتالئه من احلكم والعلوم والضياء املقدسي يف املختارة عن أنس ابن ما فيه مما جبل عل
  مالك
  د ه عن علي صح) كان آخر كالمه الصالة الصالة اتقوا اهللا فيما ملكت أميانكم (  ٧٢٠

رتب عليه من العذاب كان آخر كالمه الصالة الصالة أي احفظوها باملواظبة عليها واحذروا تضييعها وخافوا ما يت
فهو منصوب على اإلغراء قال ابن مالك يف شرح الكافية معىن اإلغراء إلزام املخاطب العكوف على ما حيمد 

العكوف عليه من مواصلة ذي القرىب واحملافظة على عهود املعاهدين وحنو ذلك والثاين من االمسني بدل من اللفظ 
ار مرفوعا اتقوا اهللا فيما ملكت أميانكم حبسن امللكة والقيام مبا عليكم بالفعل وقد جياء باسم املغرى به مع التكر

  وإضافة امللك إىل اليمني كإضافته إىل اليد من حيث أنه حيصل بكسب اليد وأن املالك متمكن من

قرن التصرف فيه متكنه مما يف يده بل هي أبلغ من حيث أن اليمني أبلغ اليدين وأقدرمها على العمل ذكره القاضي و
الوصية بالصالة بالوصية باململوك إشارة إىل وجوب رعاية حقه على سيده كوجوب الصالة قالوا وذا من جوامع 

الكلم لشمول الوصية بالصالة لكل مأمور ومنهي إذ هي تنهى عن الفحشاء واملنكر ومشول ما ملكت أميانكم لكل 
فلذا جعله آخر كالمه وسبق فيه مزيد د يف األدب ه ما يتصرف فيه ملكا وقهرا ألن ما عام يف ذوي العلم وغريهم 

} صلى اهللا عليه وسلم{يف الوصايا عن علي أمري املؤمنني وأخرج ابن سعد عن أنس قال كانت عامة وصية النيب 
حني حضره املوت الصالة وما ملكت أميانكم حىت جعل يغرغر يف صدره وما كاد يقبض هبا لسانه أي ما يقدر على 

  اإلفصاح هبا

كان آخر ما تكلم به أن قال قاتل اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ال يبقني دينان بأرض (  ٧٢١
  )العرب 

  هق عن أيب عبيدة بن اجلراح صح

كان آخر ما تكلم به أي من الذي كان يوصي به أهله وألصحابه ووالة األمور من بعده فال يعارضه آخر ما تكلم 
لرفيع وحنوه أن قال قاتل اهللا اليهود والنصارى أي قتلهم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد قال البيضاوي به جالل ريب ا

ملا كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما هلا هنى أمته عن مثل فعلهم أما من اختذ مسجدا جبوار صاحل أو صلى يف 
ه فال حرج أال ترى أن قرب إمساعيل باحلطيم وذلك مقربته استظهارا بروحه أو وصول أثر من عبادته إليه ال لتعظيم

  احملل أفضل للصالة فيه والنهي عن الصالة باملقربة خمتص باملنبوشة أـه
ال يبقني دينان بكسر الدال بأرض العرب ويف رواية جبزيرة العرب وهي مبنية للمراد باألرض هنا إذ ال يستقيم 

من التضاد والتخالف وقد أخذ األئمة هبذا احلديث فقالوا خيرج من بأرض دينان على التظاهر والتعارف ملا بينهم 
جزيرة العرب من دان بغري ديننا وال مينع من التردد إليها يف السفر فقط قال الشافعي ومالك لكن الشافعي خص 

ب على املنع باحلجاز وهو مكة واملدينة واليمامة وأعماهلا دون اليمن من أرض العرب وقال ابن جرير الطربي جي
  اإلمام إخراج الكفار من كل مصر غلب

عليه اإلسالم حيث ال ضرورة باملسلمني وإمنا خص أرض العرب ألن الدين يومئذ مل يتعداها قال ومل أر أحدا من 



أئمة اهلدى خالف يف ذلك اه وهذا كما ترى إمياء اىل نقل اإلمجاع فلينظر فيه وقال غريه هذا احلكم ملن جبزيرة 
منها بكل حال عذر أم ال وأما غريها فال خيرج إال لعذر كخوف منه هق عن أيب عبيدة عامر ابن العرب خيرج 

  اجلراح أحد العشرة املشهود هلم باجلنة
  ك عن أنس صح) كان آخر ما تكلم به جالل ريب الرفيع فقد بلغت مث قضى (  ٧٢٢

بلغت مث قضى أي مات وال يناقضه ما سبق  كان آخر ما تكلم به مطلقا جالل ريب أي اختار جالل ريب الرفيع فقد
كان آخر كالمه الصالة إخل ألن ذلك آخر وصاياه وذا آخر ما نطق به قال السهيلي وجه اختياره هذه الكلمة من 

احلكمة أهنا تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حىت يستفاد منه الرخصة لغريه يف النطق وأنه ال يشترط الذكر باللسان 
يقول وهو صحيح إنه مل يقبض نيب } صلى اهللا عليه وسلم{يث يف الصحيحني عن عائشة كان النيب وأصل هذا احلد

حىت يرى مقعده من اجلنة مث أفاق فأشخص بصره إىل سقف البيت مث قال اللهم الرفيق األعلى فعلمت أنه ال خيتارنا 
غبته يف بقاء حمبوبه فلما عني للبقاء وعرفت أنه احلديث الذي كان حيدثنا يقول وهو صحيح والذي دعاه إىل ذلك ر

  حمال خاصا وال ينال إال باخلروج من هذه الدار اليت تنايف ذلك اللقاء اختار الرفيق األعلى
ملا ولد جالل ريب الرفيع } صلى اهللا عليه وسلم{تتمة ذكر السهيلي عن الواقدي أن أول كلمة تكلم هبا املصطفى 

ا ولدته أمه حني خروجه من بطنها اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا لكن روى عائذ أن أول ما تكلم به مل
  بكرة وأصيال
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